CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 05ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 24 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 recursos do Ministério da Saúde. Poder Executivo Municipal – Ofício nº 073/2014, em resposta ao
requerimento nº 01/2014, de autoria do vereador Walter Xavier da Cruz. As indicações nºs 04 e 05/2014.
Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 068/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto
de Lei Complementar nº 01/2014 – Súmula: Faz a modificação do Código Tributário Municipal, Lei nº
919/2001, com a inclusão do item V na tabela XII, como de serviços de utilização de máquinas; Ofício nº
070/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 09/2014 – Súmula: Institui o Programa
Saúde na Escola, no âmbito da rede municipal de ensino de Florestópolis, e dá outras providências; e o
Ofício nº 072/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 10/2014 – Súmula: O presente
Projeto de Lei objetiva-se conceder incentivos a proprietários de Granja, no que tange a isenção de taxa
dos serviços de utilização de maquinários municipais, imediatamente as referidas proposições foram
encaminhadas as devidas Comissões Permanentes para que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez
uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, parabenizou o
prefeito por mais uma conquista referindo-se ao caminhão-pipa, informou que faltam alguns detalhes para
se concretizar tal benefício. Prosseguindo relatou a grata satisfação pelo nascimento de sua neta em nosso
Hospital e, solicitou o envio de Ofício em agradecimento a equipe de trabalho do Hospital Municipal
Santa Branca, pelo excelente trabalho e atendimento realizado. Finalizando desejou uma ótima viagem
aos vereadores Ademilto Liduíno, Elson Soares e ao Assessor legislativo Valnês Cardoso Mariano, ambos
participarão de um curso em Curitiba durante a semana. Usou a palavra o vereador MARCELO
RODRIGUES, após os cumprimentos aos presentes, sugeriu ao senhor prefeito que estude as
possibilidades de instalar câmeras de segurança nas avenidas e ruas paralelas do município. Encerrando
desejou sucesso aos Vereadores e ao Assessor no curso na cidade de Curitiba. Com a palavra o vereador
DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, disse que realmente o prefeito e a equipe do centro
cirúrgico estão de parabéns pelo excelente atendimento, e ainda, propôs ao senhor prefeito que analise as
possibilidades de adquirir poltronas para uso dos acompanhantes, tal medida proporcionaria melhor
qualidade de atendimento aos usuários do Hospital, e ainda, mencionou sobre as reformas do Hospital,
más requisitou providências quanto algumas rachaduras que surgiram no prédio. Usando a palavra o
vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, após os cumprimentos aos presentes, agradeceu o prefeito
municipal pelo atendimento ao seu requerimento e manifestou-se favorável quanto a preocupação do
vereador Deneval Boni, com relação às rachaduras no prédio do Hospital. Fez uso da palavra o vereador
JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, falou sobre suas indicações apresentadas,
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solicitando a aquisição de um aparelho DVD para a creche Jovino Pereira de Brito e a colocação de
lixeiras na Avenida 14 de Novembro. Encerrando comentou assuntos referentes à rede coletora de esgoto,
destacou que foi aberto o processo de licitação para início da obra, onde serão investidos
aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Usou a palavra o vereador ADEMILTO
LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, parabenizou os Vereadores Douglas José de Sales e Deneval
Boni, pois coincidiu de ambos serem agraciados com o nascimento de suas netas no mesmo dia.
Prosseguindo parabenizou o prefeito Onício de Souza, pela competência na administração do Poder
Executivo, destacou várias conquistas realizadas em nosso município e enfatizou a participação e apoio
deste Legislativo para Tal, e ainda, afirmou que esta é a melhor Câmara de Vereadores de todos os
tempos. Com a palavra o vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes,
parabenizou o prefeito pela aquisição do caminhão-pipa, comentou assuntos referentes à questão da rede
de esgoto e se colocou favorável quanto à instalação de câmeras de segurança. Cedido um aparte da
palavra ao vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, discorreu assuntos sobre a questão das câmeras de
segurança, sobre a situação dos cones colocados por comerciantes para demarcar vagas de
estacionamento, sobre a questão da rede coletora de esgoto, e solicitou ao senhor presidente o envio de
expediente ao prefeito requisitando informações sobre o conselho municipal de segurança. Cedido um
aparte da palavra ao vereador MARCELO RODRIGUES, fez explanações quanto à questão da rede de
esgoto e também sobre essa situação dos cones colocados para marcar vagas de estacionamento. Usou a
palavra o senhor presidente SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após cumprimentar os presentes, comentou
assuntos referentes à rede de esgotamento sanitário, enfatizou a importância e a necessidade de realização
dessa obra que, proporcionará melhorias na qualidade de vida da nossa comunidade. Manifestou-se
favorável com relação à instalação de câmeras de segurança, e quanto a situação dos cones nas ruas, disse
que realmente isso é algo que merece uma atenção especial e que sejam adotadas providências necessárias
no sentido de solucionar essa situação. Finalizando parabenizou o prefeito Onício de Souza, pela
excelente administração, bem como por mais uma importante conquista referindo-se ao caminhão-pipa.
Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 3ª e última discussão e votação do projeto de Lei nº 01/2014, sem
debates o projeto é aprovado por unanimidade e despachado ao Executivo para sanção. 1ª discussão e
votação o projeto de Lei nº 06/2014, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade. Em seguida o
Presidente da Casa informou a Pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão, sendo inclusos os projetos de
Lei nºs 06 e 08/2014. Explicações Pessoais: Não havendo Inscritos o senhor presidente desejou a
proteção de Deus e uma boa viagem aos colegas Edis e ao Assessor que estarão participando de um curso
na capital, 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

124

