CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 09ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 28 dias do
mês de abril 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 ocasião, constatou-se a presença do
PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: AYRTON CAPASSI, DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ
DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES e WALTER
XAVIER DA CRUZ. Não se fez presente o vereador ADEMILTO LIDUÍNO. Havendo quórum o senhor
presidente declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico, feita
pelo vereador Marcelo Rodrigues. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia:
Informativo de recursos do Ministério da Saúde. Requerimento nº 02/2014 de autoria do vereador
Deneval Boni. Câmara Municipal de Florestópolis – Projetos de Lei: nº 18/2014 – Súmula: Determina aos
bancos obrigações relativas ao atendimento dos usuários nas agências bancárias situadas no território do
Município de Florestópolis e dá outras providências, e o projeto de Lei nº 19/2014 – Súmula: Dispõe
sobre a fixação, no âmbito do Município de Florestópolis, Estado do Paraná, do horário de funcionamento
dos caixas eletrônicos e 24 horas. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Encaminha o seguinte: Ofício
nº 97/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 12/2014, Súmula: Declara de Utilidade
Pública a Associação de Pais e Mestres – APM, do Centro Municipal de Educação Infantil Paula Di Rosa;
Ofício nº 98/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 13/2014 – Súmula: Autoriza
repasse de Subvenção Social ao PROVOPAR – Programa do Voluntariado Paranaense de Florestópolis, e
dá outras providências; Ofício nº 100/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 14/2014
– Súmula: Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Mestres – APM, da Escola Municipal
Vitória Régia; Ofício nº 101/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 15/2014 –
Súmula: Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Mestres – APM, do Centro Municipal de
Educação Infantil Miguel Teles de Lima; Ofício nº 102/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto
de Lei nº 16/2014 – Súmula: Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Mestres – APM, do
Centro Municipal de Educação Infantil Rei Davi; e o Ofício nº 103/2014, em anexo exposição de motivos
e o projeto de Lei nº 17/2014 – Súmula: Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Mestres –
APM, do Centro Municipal de Educação Infantil Jovino Pereira de Brito, imediatamente as referidas
proposições foram encaminhadas as devidas Comissões Permanentes, para análise e que exarem os
pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES,
cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito pelas obras de galeria e posterior pavimentação na
Rua Dos Reis. Enalteceu o prefeito e os vereadores pela luta de longa data quanto a questão da rede de
esgoto, que brevemente iniciará em nossa cidade, destacou ainda, o desempenho dos nobres Edis em prol
do melhor para o município. Finalizando fez referência sobre um trabalho social de recuperação de
alcoólatras e dependentes químicos, desenvolvido por uma comunidade denominada Irmã Clarinda, na
cidade de Porecatu e convidou os vereadores para visitar o local e ter conhecimento desse magnífico
trabalho. Usou a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, discorreu
assuntos sobre os projetos de Lei de sua autoria e do vereador Silvio Jorge de Oliveira, referente a fila dos
bancos e sobre o horário de funcionamento dos caixas eletrônicos, disse que foram formulados devido o
anseio da comunidade e deixou aberto aos Edis para sugestões e aprimoramento das proposições. Com a
palavra o vereador DENEVAL BONI, após cumprimentar os presentes, comentou sobre seu requerimento
solicitando informações referentes ao quadro de pessoal da Prefeitura, e ainda, requisitou para próxima
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Sessão uma relação dos bens da Prefeitura. Usou a palavra o vereador WALTER XAVIER AD CRUZ,
cumprimentou os presentes, proferiu elogios e se colocou favorável aos projetos apresentados quanto à
questão dos bancos. Com relação ao requerimento do vereador Deneval Boni, expressou-se a favor, e que
realmente é necessário e importante o vereador ter tais informações. Finalizando manifestou votos de
pesar ao Admir Teixeira da Silva e Familiares. Fez uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES,
após os cumprimentos aos presentes, solicitou o envio de expediente ao coordenador da Região
Metropolitana de Londrina, cobrando informações o porquê ainda não foi integrado o transporte urbano
para Florestópolis. Comentou sobre os projetos com relação aos bancos e enalteceu o vereador José
Antonio Moraes pela iniciativa. Encerrando disse que em sua última viagem a Curitiba, esteve no
DETRAN, onde foi informado sobre um terminal tipo de um caixa eletrônico, que será instalado no para
facilitar o pagamento de guias. Com a palavra o vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os
presentes, parabenizou os vereadores José Antonio Moraes e Silvio Jorge de Oliveira, pelos projetos
apresentados sobre a questão dos bancos, e ainda, disse que se possível enviar um Ofício a Usina Alto
Alegre, sugerindo a mudança da folha de pagamento da empresa para outra agencia, pois em feriados e
finais de semana em que for depositado o pagamento, os trabalhadores não conseguirão fazer os saques e
isso acarretará em sérios transtornos. Finalizando exaltou o prefeito pelas diversas obras e excelente
administração que está sendo realizada em nossa cidade. Fez uso da palavra o vereador ELSON
SOARES, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito pela tubulação na Rua Dos Reis, pelas
obras de pavimentação asfáltica, a conquista do caminhão-pipa, enfim, no geral pela ótima administração
que vem realizando. Fez elogios aos vereadores José Antonio Moraes e Silvio Jorge de Oliveira, pela
iniciativa de através de Lei impor determinadas regras aos bancos do município. Finalizando agradeceu o
vereador Marcelo Rodrigues pela informação referente ao terminal e parabenizou o prefeito e os Edis
Marcelo Rodrigues e José Antonio Moraes, ambos estiveram em Curitiba e além dos recursos para
pavimentação conseguiram mais esse benefício. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após cumprimentar os presentes, falou sobre a questão do transporte
coletivo, disse que cobrou o prefeito a respeito, o qual informou que fizeram um teste, más não deu
lotação suficiente nos ônibus, portanto será encaminhado Ofício solicitando nova tentativa e que a
comunidade seja informada com brevidade. Prosseguindo explanou assuntos diversos relacionados aos
projetos de Lei, que dispõe sobre a questão da fila e do horário de funcionamento dos caixas eletrônicos
das agencias bancárias de nosso município. Finalizando convidou todos os presentes para participarem do
evento em comemoração ao Dia do Trabalhador. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e
votação do projeto de Lei Complementar nº 01/2014 e dos projetos de Lei nºs 08, 09 e 10/2014, sem
debates os projetos são aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão,
ficam os projetos de Lei em tramitação. Explicações Pessoais: Não havendo 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.

________________________
Silvio Jorge de Oliveira
Presidente

_______________________
José Antonio Moraes
1º Secretário
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