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ATA da 17ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do 

Paraná. Aos 19 dias do mês de junho do ano de 2013, as 11:00 horas, por convocação do 

senhor presidente vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, feita na 17º Sessão 

Ordinária realizada no dia 17 do corrente mês e ano, para deliberação dos projetos de Lei 

nºs 19, 20 e 21/2013. Reuniu-se a Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, 

com a presença dos seguintes vereadores: ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI, 

DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO 

MORAES, MARCELO RODRIGUES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e WALTER 

XAVIER DA CRUZ. Sob a Presidência do vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

que, após verificar haver quorum declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com 

a leitura de um texto Bíblico, feita pelo vereador Ayrton Capassi. Na sequência foi 

submetida ao Plenário a ATA da 16ª Sessão Extraordinária, sendo aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo o senhor Presidente explanou sobre a pauta da presente, 

sendo os seguintes projetos de Lei do Executivo: nº 19/2013, o qual introduz alterações 

na Lei que instituiu o Diário Oficial Digital do município de Florestópolis, Estado do 

Paraná, e dá outras providências, o nº 20/2013, o qual dispõe sobre as Diretrizes para a 

Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2014 do município de Florestópolis, 

Estado do Paraná, e dá outras providências, e o nº 21/2013, autorizando a celebração de 

Convênio e repasse de Subvenção Social ao PROVOPAR – Programa do Voluntariado 

Paranaense de Florestópolis, e dá outras providências. ORDEM DO DIA: 3ª e última 

discussão dos projetos de Lei nºs 19, 20 e 21/2013, sem debates os projetos são 

aprovados por unanimidade e encaminhados ao Executivo para sanção. Nada mais a se 

tratar 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. Do que, para constar, EU, VALNÊS CARDOSO MARIANO,___________, 

Assessor Legislativo, a digitei e a subscrevi.  
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