CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 03ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná.
Aos 10 dias do mês de março 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 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 Douglas José de Sales. Em seguida o primeiro secretário fez a
leitura do Expediente do Dia: Informativo de liberação de recursos financeiros do
Ministério da Saúde, e as indicações nºs 02 e 03/2014. PALAVRA LIVRE: Fez uso da
palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes,
parabenizou o prefeito, os organizadores do campeonato municipal, pelo excelente
campeonato, bem como, as equipes que disputaram a final de forma brilhante. Finalizando
comentou assuntos sobre o curso em que participou na cidade de Curitiba, e fez a leitura
de uma mensagem apresentada por um palestrante que a seu ver marcou muito, por se
tratar da realidade da vida do vereador e de sua missão. Com a palavra o vereador
DENEVAL BONI, após cumprimentar os presentes, contestou que em algumas festas
realizadas em sua chácara quando há denuncias a viatura da polícia comparece com
frequência e, no entanto ocorreu um roubo em seu vizinho e foi solicitada a presença da
polícia que não compareceu. Fazendo uso da palavra o vereador AYRTON CAPASSI,
cumprimentou os presentes, parabenizou os organizadores e as equipes que disputaram a
final do campeonato municipal, e ainda, parabenizou o prefeito pela atenção dada ao
esporte. Encerrando discorreu assuntos referentes à situação desagradável enfrentada pelos
funcionários da Usina Central do Paraná, principalmente por atraso de pagamento de
salário, diante dessa situação, sugeriu se possível o envio de expediente aos Governos
Federal e Estadual, e até mesmo aos prefeitos Onício de Souza e Walter Tenan, para que
intervenham quanto essa questão, pois tanto funcionários como o comercio da região estão
sendo afetados em virtude da crise que passa a referida empresa. Usou a palavra o
vereador ELSON SOARES, após os cumprimentos aos presentes, comentou assuntos
sobre o campeonato municipal e parabenizou a comissão organizadora, as equipes
finalistas e o prefeito, pela realização de mais um campeonato com êxito. Finalizando
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manifestou apoio ao senhor presidente, com relação às indicações apresentadas. Fez uso da
palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, proferiu
congratulações aos dirigentes e a todos os integrantes das equipes campeã e vice-campeã.
Finalizando parabenizou os vereadores que participaram do curso em Curitiba e afirmou
que é muito importante o vereador estar se capacitando. Com a palavra o vereador
WALTER XAVIER DA CRUZ, após cumprimentar os presentes, comentou sobre o
campeonato municipal e parabenizou o prefeito, os dirigentes, os organizadores e todas as
equipes que participaram de mais um campeonato bem sucedido, e ainda, parabenizou a
equipe do Esporte Clube Florestópolis por mais uma importante vitória. Usou a palavra o
vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, disse que conforme
mensurado pelos colegas Edis sobre o campeonato municipal, realmente todos os
envolvidos estão de parabéns, más destacou a disciplina dos jogadores em campo e a
brilhante apresentação da Banda Marcial BAMUFLOR. Ordem do Dia: Destacado para
única discussão e votação o requerimento nº 01/2014, sem debates a matéria é aprovada
por unanimidade e encaminha a secretaria da Câmara para providências. Projetos da Pauta:
2ª discussão e votação do projeto de Lei nº 07/2014, e em 1ª discussão e votação o
projeto de Lei nº 01/2014, sem debates os projetos são aprovados por unanimidade. Em
seguida o Presidente da Casa informou a Pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão,
sendo os projetos de Lei nºs 01 e 07/2014. Explicações Pessoais: Não havendo Inscritos o
senhor presidente antes do encerramento convidou os Nobres Vereadores, para
participarem da inauguração do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, a realizar-se no
dia 17 do corrente mês e ano, às 09:00 horas. Finalizando explanou assuntos sobre suas
indicações apresentadas e também sobre o campeonato municipal congratulando-se com
todos os envolvidos pelo excelente campeonato realizado. 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, 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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