CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 01ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná.
Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, as 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 oportunidade, 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 José Antonio Moraes. Em seguida o primeiro secretário fez a
leitura do Expediente do Dia: Indicação nº 01/2014. Prefeitura Municipal de Florestópolis
– Encaminhando os seguintes Ofícios: nº 001/2014, em anexo exposição de motivos e o
projeto de Lei nº 01/2014 – Súmula: Dispõe sobre a transformação e inclusão de áreas
específicas localizadas na zona rural do município em zonas de expansão urbana, e dá
outras providências; o nº 002/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº
02/2014 – Súmula: Ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal de
Florestópolis, com a finalidade de autorizar o ingresso do Município no consórcio; o nº
012/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 06/2014 – Súmula:
Aprova o residencial Dirceu Francisco de Souza, neste município de Florestópolis, e dá
outras providências; e o nº 045/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº
07/2014 – Súmula: Autoriza o município de Florestópolis a alienar bem imóvel através de
termo de cessão de uso com encargos e posterior doação para atividade comercial, após
leitura as proposições foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para
que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS
JOSÉ DE SALES, após cumprimentar os presentes, comentou sobre uma questão de
alguns alunos que se matricularam em Porecatu e estão sem transporte, por isso solicitou
ao senhor presidente uma reunião dos edis com o prefeito e secretário da educação para
resolver esse problema. Prosseguindo relatou quanto ao falecimento de um jovem que se
envolveu em um acidente, e há rumores de que houve demora no socorro, portanto sugeriu
ao senhor presidente que busque informações e o porquê nesses casos, somente o SAMU
deve prestar o socorro. Finalizando comentou assuntos sobre sua indicação apresentada.
Usou a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes,
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desejou um ótimo ano de trabalho a todos e através da união entre o Legislativo e o
Executivo, que nossa cidade seja contemplada com muitas conquistas. Ninguém mais
fazendo uso da palavra e não havendo matérias para Ordem do Dia, na sequência foi
passado para as Explicações Pessoais: Inscrito o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES,
dispensou o uso da palavra. Inscrito o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após
cumprimentar os presentes, congratulou-se com os colegas Edis e desejou-lhes um ano
com muito trabalho e realizações. Continuando comentou assuntos sobre a questão
levantada pelo vereador Douglas José de Sales, quanto a perca do jovem por demora no
atendimento, disse que isso é inadmissível e não pode acontecer. Finalizando parabenizou
os funcionários da Casa Elizangela Aparecido Sampaio e Valnês Cardoso Mariano, pelo
excelente trabalho e eficácia no desempenho de suas funções. Não havendo mais inscritos
o senhor presidente antes do encerramento fez suas considerações finais, parabenizou o
vereador Douglas José de Sales pela indicação apresentada, destacou a viagem que fez a
Brasília juntamente com o prefeito Onício de Souza, onde participaram de uma
homenagem aos 30 anos da Pastoral da Criança na Câmara dos Deputados, bem como,
estiveram pleiteando recursos para o município. Prosseguindo o senhor presidente
convocou os Nobres Vereadores a três Sessões Extraordinárias, sendo um após a presente
e duas nos dias 18 e 19 do corrente mês e ano, às 11:00 horas, na Câmara Municipal, em
pauta o projeto de Lei nº 02/2014, nada mais a se tratar 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
Presidente

_______________________
José Antonio Moraes
1º Secretário
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