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ATA da 08ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 14 dias do 
mês de abril 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 Ayrton Capassi. 
Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Prefeitura Municipal de 
Florestópolis – Ofício nº 99/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 11/2014, Súmula: 
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2015 do Município 
de Florestópolis, Estado do Paraná, e dá outras providências. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o 
vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito e os 
vereadores José Antonio Moraes e Marcelo Rodrigues, pela viagem a Curitiba na busca de recursos para 
pavimentação e recapeamento asfáltico. Finalizando solicitou o apoio dos nobres Edis em respeito a 
conferirem Título de Cidadão Honorário a Derval Luiz Zamparoni, a seu ver é merecedor dessa singela 
homenagem pelos relevantes serviços prestados ao nosso Município. Usou a palavra o presidente da Casa 
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após cumprimentar os presentes, justificou sua ausência e a ausência 
dos vereadores José Antonio Moraes e Marcelo Rodrigues, na Sessão anterior. Ordem do Dia: Em 
cumprimento ao Artigo 143 parágrafo V, Artigo 165 parágrafo III e Artigos 185 e 187, ambos do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, destacado para única discussão e votação secreta o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 01/2014, da Comissão de Finanças e Orçamento, em questão o julgamento de 
prestação de contas do Executivo Municipal, relativas ao exercício financeiro de 2008, sendo feito a 
leitura do referido pelo 1º secretário da Casa. Na sequência o senhor presidente colocou em discussão o 
projeto de Decreto Legislativo nº 01/2014, estando todos os componentes da mesa cientes e esclarecidos 
sobre a matéria em questão, imediatamente o presidente nomeou para atuarem como escrutinadores os 
Vereadores Deneval Boni e Douglas José de Sales, ambos juntamente com o presidente conferiram a urna 
e autenticaram as Cédulas de votação. Prosseguindo foi processada a votação através de escrutínio 
secreto, um vereador por vez, sendo chamados nominalmente pelo presidente na seguinte sequência: 
ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI, DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ DE SALES, 
ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES, WALTER XAVIER DA 
CRUZ e o presidente deste Legislativo SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Em seguida os escrutinadores 
nomeados ao ato, procederam à devida apuração, que obteve o seguinte resultado: 07 (sete) votos 
favoráveis e 02 (dois) votos contrários à aprovação do projeto de Decreto Legislativo nº 01/2014, portanto 
foi aprovado, com isto as Contas do Executivo Municipal referente ao Exercício Financeiro de 2008, são 
REPROVADAS pela Câmara Municipal. Para pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão, inclusos o 
projeto de Lei Complementar nº 01/2014 e os projetos de Lei nºs 08, 09 e 10/2014. Explicações Pessoais: 
Não havendo Inscritos o senhor presidente 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                                                  José Antonio Moraes         
                                 Presidente                                                                  1º Secretário       


