CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 15 dias do
mês de dezembro 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, MARCELO
RODRIGUES e WALTER XAVIER DA CRUZ. 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. Não tendo matérias para o Expediente do Dia o senhor presidente deixou a PALAVRA LIVRE:
Fez uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, após cumprimentar os presentes, desejou a todos um
ótimo natal e prospero ano novo. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 3ª e última discussão e votação do
projeto de Lei nº 50/2014, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade e despachado ao
Executivo para sanção. 1ª discussão e votação dos projetos de Leis nºs 48 e 51/2014, e os projetos de
Leis Complementares nºs 04 e 05/2014, sem debates os projetos são aprovados por unanimidade. Na
sequência de acordo com o disposto no Art. 14 do Regimento Interno desta Casa de Leis, foi realizada a
eleição para Constituição da Mesa Executiva para o segundo Biênio – 2015/2016, inicialmente o senhor
presidente verificou registrada chapa única, denominada Chapa 01 – LEGISLATIVO UNIDO PELO
PROGRESSO DE FLORESTÓPOLIS, com a seguinte composição: PRESIDENTE – Ayrton Capassi,
VICE-PRESIDENTE – Elson Soares, 1º SECRETÁRIO – Douglas José de Sales e 2º SECRETÁRIO –
Silvio Jorge de Oliveira, prosseguindo designou os vereadores JOSÉ ANTONIO MORAES e MARCELO
RODRIGUES, para atuarem como escrutinadores, os quais juntamente com o presidente conferiram e
autenticaram as cédulas de votação, logo após iniciou-se o processo de votação por escrutínio secreto, ao
final os escrutinadores realizaram a apuração das cédulas, onde obteve-se o seguinte resultado: Chapa 01
Legislativo Unido Pelo Progresso De Florestópolis, 09 (nove) votos, sendo eleita por unanimidade para
o próximo biênio, o qual inicia-se a partir de primeiro de janeiro de 2015. Explicações Pessoais: Inscrito
o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, agradeceu os colegas Edis e
funcionários desta Casa de Leis pelo companheirismo nesses dois anos de gestão, e ainda, desejou a todos
um feliz natal e um ano novo cheio de bênçãos. Inscrito o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, após
cumprimentar os presentes, destacou a união dos vereadores desta Casa isso ficou nítido no resultado da
eleição da Mesa, portanto agradeceu a todos por essa união e parceria no dia a dia, desejou-lhes feliz natal
e próspero ano novo. Inscrito o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes,
agradeceu os colegas vereadores pela parceria nesses dois anos de gestão, e desejou um ótimo natal e feliz
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ano novo a todos. Inscrito o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, parabenizou os
vereadores desta Casa pelo ótimo trabalho realizado nesses anos de gestão, agradeceu o presidente e
parabenizou-o pelo seu trabalho e desejou sucesso a nova Mesa. Encerrando desejou um feliz natal e
próspero ano novo a todos. Inscrito o vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos
presentes, comentou assuntos sobre o transcorrer dessa eleição desde a montagem da chapa até o
resultado, as dificuldades enfrentadas, enfim agradeceu a todos pelo apoio de forma unanime e desejou a
todos um feliz natal e próspero ano novo. Inscrito o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou
os presentes, disse que tem certeza da competência dos vereadores Ayrton Capassi na presidência e
Douglas José de Sales na 1ª Secretaria. Destacou o ótimo trabalho desenvolvido pelos funcionários desta
Casa de Leis, agradeceu os colegas Edis pelo companheirismo e desejou feliz natal e próspero ano novo a
todos. Inscrito o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, parabenizou os
componentes da nona Mesa eleita para o próximo biênio e desejou um ótimo natal e próspero ano novo.
Inscrito o presidente SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após os cumprimentos aos presentes, agradeceu a
cada vereador pelo companheirismo nesses dois anos de gestão e que foi uma honra trabalhar ao lado
desses colegas, se desculpou com os colegas se cometeu algum equívoco e que procurou administrar
conforme a legalidade da Lei e dentro das determinações do Regimento Interno desta Casa de Leis.
Finalizando desejou um feliz natal e próspero ano novo a todos. Em seguida o senhor presidente
convocou os nobres edis a duas sessões extraordinárias, a realizar-se nos dias 16 e 17/2014, às 11:00
horas, na sala de sessões da Câmara Municipal, para deliberação dos projetos de Leis nºs 48 e 51/2014, e
os projetos de Leis Complementares nºs 04 e 05/2014. Tratando-se da última sessão ordinária do ano o
senhor presidente suspendeu a sessão por 10 (dez) minutos para lavratura da ATA, portanto coube-me
VALNÊS CARDOSO MARIANO, ____________, assessor legislativo, lavrar a presente ATA que,
imediatamente foi submetida à apreciação dos senhores vereadores e aprovada por unanimidade. Nada
mais a se tratar o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão.

________________________
Silvio Jorge de Oliveira
Presidente

_______________________
José Antonio Moraes
1º Secretário
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