CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 04ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 14 dias do
mês de março do ano de 2016, 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 AYRTON CAPASSI. Na ocasião, constatou-se a presença do
PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: ADEMILTO LIDUÍNO, DENEVAL BONI, DOUGLAS
JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES,
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA 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 José Antonio Moraes. Na sequência foi submetida ao Plenário a ATA da Sessão anterior,
sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia:
A indicação nº 03/2016. Ofícios do Poder Executivo: Ofício nº 045/2016, em anexo exposição de
motivos e o projeto de Lei nº 04/2016 - Súmula: Unifica a carga horária dos cargos de assistente social e
psicólogo, dentro da estrutura administrativa do município de Florestópolis, e dá outras providências;
Ofício nº 51/2016, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 05/2016 - Súmula: Dispõe
sobre a transformação e inclusão de áreas que específica, localizada na zona rural do município de
Florestópolis, em zonas de expansão urbana; e o Ofício nº 52/2016, em anexo exposição de motivos e o
projeto de Lei nº 06/2016 - Súmula: Dispõe sobre o piso salarial dos professores da educação básica do
município de Florestópolis e dá outras providências, após leitura as proposições foram encaminhadas as
devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso
da palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, disse que esteve
participando de um curso durante a semana na cidade de Curitiba e que na oportunidade aproveitou para
pleitear junto a alguns deputados, a liberação de emendas para o município, enfatizou o quão bom seria
se todos os deputados que aqui tiveram votos contribuíssem para o desenvolvimento do município. Com
relação ao projeto de Lei que dispõe sobre o piso salarial dos professores, afirmou que assinará o parecer
favorável. Finalizando comentou assuntos relacionados a crise política no Brasil. Fazendo uso da
palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, comentou sobre sua
indicação solicitando tapa buraco na Rua Padre Carmelo Romano, na confluência com a Rua Tiradentes.
Quanto aos deputados que tiveram poucos votos e contribuem com o município, destacou o Dr. Rosinha
do PT que destinou recursos para aquisição de implementos agrícolas. Encerrando falou sobre o plano
de carreira para os servidores e espera que isso seja resolvido e que o projeto seja apresentado na
Câmara para votação. Com a palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes,
solicitou um requerimento para a próxima sessão, requisitando informações relacionadas a
pavimentação e calçamento da Rua Paulo Baise. Continuando sugeriu aos agentes de endemias que seja
feito uma vistoria no pesqueiro do Juarez, pois segundo informações da população há focos de dengue
no local. Quanto ao plano de carreira espera que seja resolvido o quanto antes e com certeza será
aprovado. Usou a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes,
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agradeceu os deputados da família Francischini e o deputado Mauro Moraes, pelas emendas liberadas
para o nosso município, sugeriu ao senhor presidente o envio de expediente em agradecimento por tal, e
ainda, parabenizou o deputado Dr. Rosinha do PT pela sua contribuição para o município. Quanto ao
plano de carreira disse que ha divergências e tem que ser feito uma correção para que seja definido e
assim possa ser encaminhado o projeto para esta Casa de Leis. Encerrando relatou fatos ocorridos no
estádio João Dias dos Reis no domingo dia 13 de março, onde não tinha no local uma ambulância para
atendimento imediato se necessário, e durante a partida um atleta se feriu e o atendimento foi realizado
passados 22 (vinte e dois) minutos, e o pior é que depois deixaram uma ambulância no estádio com a
chave e sem motorista, portanto por ser um representante do povo não poderia deixar isso passar em
branco, e sugeriu ao senhor presidente que dentro da legalidade seja feito a convocação dos responsáveis
o senhor Denys Teixeira Saul - Diretor do Hospital e o senhor José Moreira Pinho, para em plenário
prestarem esclarecimentos sobre o ocorrido. Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE
OLIVEIRA, após cumprimentar os presentes, informou que esteve em Curitiba juntamente com o
vereador José Antonio Moraes, o prefeito Onício de Souza e o secretário Anderson Paulino, onde na
oportunidade conseguiram junto ao governador e o deputado Tiago Amaral, a doação de um ônibus 0km
para o município. Parabenizou os vereadores Douglas e Ademilto, pela conquista de emendas para o
município e manifestou congratulações aos deputados já citados que tem contribuído com o
desenvolvimento de Florestópolis. Finalizando falou sobre o campeonato municipal e parabenizou o
atleta Admir e toda a equipe campeã do campeonato de veteranos. Com a palavra o vereador JOSÉ
ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, justificou sua ausência na sessão anterior conforme
mencionado pelo vereador Silvio Jorge de Oliveira, complementando disse que além da conquista do
ônibus foi assinado o convênio para a construção da ponte próximo ao antigo matadouro, bem como foi
tratado no gabinete do deputado Tiago Amaral a liberação de recursos para pavimentação asfáltica. Com
relação ao projeto apresentado que dispõe sobre o piso salarial dos professores, sugeriu ao senhor
presidente que se os pareceres forem assinados, havendo anuência dos colegas edis que a proposição
seja votada em 1ª discussão. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON
CAPASSI, cumprimentou os presentes, manifestou gratidão aos deputados que tem colaborado com a
nossa cidade e disse que será encaminhado os agradecimentos solicitados, bem como disse que nos
tramites legais será realizado a convocação dos funcionários, conforme solicitação do vereador Douglas
José de Sales. Encerrando parabenizou os nobres vereadores pelas matérias apresentadas. Ordem do
Dia: Retirado de pauta o requerimento nº 01/2016, por solicitação do autor vereador Ayrton Capassi.
Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 01/2016, aprovado por unanimidade.
Inserido em pauta em regime de urgência pela presidência da Casa, em 1ª discussão e votação o
projeto de Lei nº 06/2016, aprovado por unanimidade, sendo convocada duas sessões extraordinárias
para os dias 15 e 16 de março de 2016, as 11:00 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal, em
pauta os projetos de Leis nºs 01 e 06/2016. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, incluso o
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projeto de Lei nº 04/2016. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador MARCELO RODRIGUES,
cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas vereadores pela conquista de emendas junto aos
deputados e afirmou que isso é muito importante para melhorias na qualidade de vida da nossa
comunidade. Finalizando manifestou votos de pesar pelo falecimento do ex-vereador saudoso senhor
Nelson Neco Cavalcante, e ainda, enalteceu-o pelo ótimo trabalho desenvolvido como vereador,
portanto sugeriu o envio de expediente de agradecimento e pesar a seus familiares. Inscrito o vereador
DOUGLAS JOSÉ DE SALES, parabenizou o goleiro Admir e toda equipe pela conquista do
campeonato de máster, e destacou a vitória do Esporte Clube Florestópolis na estréia do campeonato
Copa Cobra. Prosseguindo parabenizou o deputado Tiago Amaral que tem representado muito bem
nosso município, sempre atendendo as solicitações do prefeito Onício de Souza. Finalizando disse que
foi bem lembrado pelo vereador Marcelo Rodrigues, que o senhor Nelson Neco Cavalcanti foi uma
pessoa de muito respeito e que merece nosso reconhecimento, portanto que seja atendido a solicitação
de envio de expediente aos seus familiares. Inscrito o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, disse que o
vereador Douglas Sales tem razão quanto ao ocorrido no campo, porém acredita que os funcionários vão
prestar os esclarecimentos sobre isso. Parabenizou o vereador Ayrton Capassi pela presença na abertura
do campeonato e mencionou que a equipe está composta por jogadores do município. Destacou o
trabalho dos vereadores Silvio Jorge e José Moraes que também tem buscado junto aos deputados
melhorias para o município. Finalizando disse que realmente o saudoso senhor Nelson Neco Cavalcanti
foi uma pessoa íntegra e merece nosso reconhecimento. Inscrito o vereador SILVIO JORGE DE
OLIVEIRA, sugeriu ao vereador Douglas Sales a gentileza se possível aguardar ele ter uma conversa
com os funcionários citados, ambos trabalham no mesmo setor e gostaria de uma oportunidade para eles
relatarem o ocorrido antes da convocação. Cedido um aparte ao vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES,
disse que o caso foi encaminhado ao jurídico da Câmara para que seja analisado e feito os tramites
legais. Prosseguindo o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, disse que quanto ao ocorrido o
vereador Douglas tem toda razão, disse ainda, que esteve no campo no período da manhã e da tarde,
porém se for possível que o colega dê uma oportunidade de antes conversar com os funcionários, e
assim eles esclarecerem o que acorreu. Não havendo mais 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.

Ayrton Capassi
Presidente

Douglas José de Sales
1º Secretário
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