CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 10 dias do
mês de novembro do ano de 2014, às 20:00 horas, em conformidade com a Lei Orgânica do Município e
o Regimento Interno desta Casa de Leis, reuniu-se a Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do
Paraná, sob a presidência do vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Na ocasião, constatou-se a
presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI,
DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES e
WALTER XAVIER DA CRUZ. Não se fez presente o vereador MARCELO RODRIGUES. Havendo
quórum o senhor presidente declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um
texto Bíblico, feita pelo vereador Douglas José de Sales. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura
do Expediente do Dia: Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 301/2014, convite aos nobres
Edis para participarem das festividades alusivas ao 63º aniversário de emancipação política de
Florestópolis. Demais Ofícios do Executivo – Ofício nº 290/2014, em anexo exposição de motivos e o
projeto de Lei nº 46/2014 – Súmula: Autoriza a alienação de bem imóvel que específica, de propriedade
do município de Florestópolis, e dá outras providências; Ofício nº 291/2014, em anexo exposição de
motivos e o projeto de Lei nº 47/2014 – Súmula: Cria empregos públicos, estabelece salários e
atribuições na administração direta do município de Florestópolis; Ofício nº 304/2014, em anexo
exposição de motivos e o projeto de Lei nº 48/2014 – Súmula: Dispõe sobre a transformação e inclusão
de áreas específicas localizadas na zona rural do município em zonas de expansão urbana, e dá outras
providências; e o Ofício nº 305/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 49/2014 –
Súmula: Trata da concessão de cestas natalinas, solicitando sua apreciação em regime de urgência, após
leitura as posições foram encaminhadas as devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os
pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, após
cumprimentar os presentes, convidou os colegas Edis para participarem do jogo entre os times campeões
municipais do ano. Destacou que esteve juntamente com o vereador Ademilto Liduíno e amigos, na
cidade de Bela Vista do Paraíso, onde prestigiaram a participação dos munícipes João Paulo e Ronaldo
em uma competição de luta, e enfatizou que ambos representaram muito bem nossa cidade, portanto
estão de parabéns. Finalizando comentou assuntos referentes à festa que será realizada em comemoração
aos 63 anos de emancipação política de nosso município. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 3ª
discussão e votação do projeto de Lei nº 43/2014, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade
e despachado ao Executivo para sanção. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor
presidente antes do encerramento, reforçou o convite aos nobres vereadores para as festividades alusivas
ao 63º aniversário de emancipação política de Florestópolis. Nada mais a se tratar agradeceu a presença
de todos e declarou encerrada a Sessão, da qual lavrei esta ATA que, lida e não havendo retificação, será
devidamente aprovada e assinada,
e
para constar,
EU,
VALNÊS
CARDOSO
MARIANO,____________, Assessor Legislativo, a digitei e a subscrevi.

________________________
Silvio Jorge de Oliveira
Presidente

_______________________
José Antonio Moraes
1º Secretário
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