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ATA da 18ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do 

Paraná. Aos 03 dias do mês de julho do ano de 2013, as 11:00 horas, por convocação do 

senhor presidente vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, por intermédio do Ofício nº 

077/2013, datado de 02 de julho do corrente, para deliberação dos projetos de Lei nºs 22, 

23 e 26/2013. 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 o senhor 

Presidente explanou sobre a pauta da presente, sendo os seguintes projetos de Lei do 

Executivo: nº 22/2013 – Súmula: Autoriza o município de Florestópolis a firmar convênio 

com a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO; o nº 23/2013 – Súmula: Dispõe sobre a transformação e inclusão de área 

específica localizada na zona rural do município em zona de expansão urbana, e dá outras 

providências; e o nº 26/2013 – Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a 

abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Florestópolis, para o 

exercício de 2013. ORDEM DO DIA: Projetos da Pauta: 2ª discussão dos projetos de 

Lei nºs 22, 23 e 26/2013, sem debates os projetos são aprovados por unanimidade. 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.  

 

 

 

       _______________________                                     _______________________ 

          Silvio Jorge de Oliveira                                               José Antonio Moraes         
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