CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 26 dias do
mês de maio 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: 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. Convite aos nobres Edis para participarem da solenidade de início do estágio
operacional dos alunos do Curso de Formação de Soldados. Secretaria Municipal de Educação – Convite
aos vereadores para participarem do 1º Elo Cultural. Secretaria Municipal de Saúde – Ofício 066/2014,
comunicando a Câmara Municipal acerca da situação da dengue em nosso município, bem como
informando ações realizadas pela Secretaria de Saúde sobre essa temática. As indicações nºs 09 e
10/2014. Ofício nº 147/2014 do Poder Executivo Municipal, encaminhando em anexo exposição de
motivos e o projeto de Lei nº 24/2014 – Súmula: Autoriza o Poder Executivo receber em doação bens
móveis, bem como, incorporá-los ao patrimônio municipal, após leitura o projeto foi encaminhado as
devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da
palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, comentou sobre sua indicação
solicitando providências quanto a poluição sonora de ambulantes e anúncios de propaganda, que nesse
período de safra tem atrapalhado o sono dos trabalhadores do turno da noite. Usou a palavra o vereador
JOSÉ ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, parabenizou o vereador Deneval Boni pela
indicação apresentada e comentou a respeito. Com a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES,
cumprimentou os presentes, discorreu assuntos referentes a indicação do vereador Deneval Boni e
parabenizou o vereador Marcelo Rodrigues pela indicação apresentada. Prosseguindo enalteceu o prefeito
Onício de Souza pela conquista da ponte e parabenizou o secretário de educação Antonio Marcos Luz,
quanto ao 1º Elo Cultural que será realizado. Encerrando desejou boa viagem aos colegas que durante a
semana estarão participando de curso em Curitiba. Fazendo uso da palavra o vereador ADEMILTO
LIDUÍNO, após os cumprimentos aos presentes, solicitou o envio de ofício a Usina Alto Alegre em
agradecimento pela doação dos equipamentos e a ambulância para nosso município. Parabenizou os
colegas Edis pelas matérias apresentadas e parabenizou o prefeito municipal pela conquista da ponte,
disse que será um benefício importantíssimo aos sitiantes moradores da região. Finalizando comentou
assuntos relativos ao dia de realização das Sessões da Câmara e informou sobre o curso de capacitação
que participará juntamente com os vereadores Deneval Boni e Walter Xavier da Cruz, e o assessor Valnês
Cardoso Mariano. Fez uso da palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes,
parabenizou os vereadores Marcelo Rodrigues e Deneval Boni pelas matérias apresentadas, destacou a
doação feita pela Usina Alto Alegre dos equipamentos para o Hospital de nosso município, e enfatizou a
conquista da ponte onde será atendido um grande anseio dos sitiantes da localidade. Encerrando desejou
boa viagem aos Edis e assessor que estarão participando de curso em Curitiba. Com a palavra o vereador
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AYRTON CAPASSI, após cumprimentar os presentes, exaltou o prefeito municipal por mais uma
importante conquista referindo-se a ponte e parabenizou os nobres vereadores pelas matérias
apresentadas. Elogiou o vereador Ademilto Liduíno por solicitar envio de ofício agradecendo a Usina
Alto Alegre pela doação, pois realmente será um benefício muito importante para nossa cidade, ressaltou
que isso se torna possível devido ao excelente trabalho realizado pela atual administração. Usando a
palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, após os cumprimentos aos presentes, parabenizou os
colegas Edis pelas matérias apresentadas e parabenizou o prefeito e o intermediador Tiago Amaral, pela
liberação de recursos para construção da ponte. Prosseguindo solicitou envio de ofício ao comandante do
destacamento da polícia militar local, requisitando informações quanto ao uso de som nos bares,
lanchonetes, restaurantes e similares, no período da copa, quais as restrições e determinações da polícia
militar a respeito. Finalizando solicitou informações relacionadas ao salário das agentes comunitárias de
saúde. Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, falou
sobre sua indicação de doação de terreno para Igreja Evangélica, sugeriu ao prefeito que estude as
possibilidades e a legalidade para atender tal solicitação. Prosseguindo comentou assuntos referentes à
questão da dengue e parabenizou as agentes comunitárias de saúde pelo trabalho realizado, com relação
ao salário das agentes disse que o Governo Federal ainda não sancionou a Lei que fixa o teto no valor de
1.014,00 (um mil e catorze reais). Destacou a liberação de recursos a fundo perdido para construção da
ponte, portanto enalteceu o Governo do Estado por tal benefício. Finalizando comentou assuntos sobre o
1º Elo Cultural do qual disse que irá participar. Usou a palavra o presidente SILVIO JORGE DE
OLIVEIRA, após os cumprimentos aos presentes, parabenizou os nobres vereadores pelas matérias
apresentadas e manifestou gratidão a Usina Alto Alegre pelos equipamentos doados ao município.
Destacou o trabalho do Tiago Amaral o qual ainda não é deputado, mesmo assim tem colaborado e muito
com nossa cidade, ressaltou a liberação de recursos para construção da ponte que teve sua intermediação
junto ao Governo do Estado. Encerrando fez esclarecimentos ao vereador Walter Xavier da Cruz com
relação ao salário das agentes comunitárias de saúde, e desejou boa viagem e sucesso aos vereadores e ao
assessor que estarão se capacitando em curso na cidade de Curitiba. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 3ª
e última discussão e votação dos projetos de Lei nºs 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19/2014, sem debates os
projetos são aprovados por unanimidade e despachados ao Executivo para sanção. 2ª discussão e votação
do projeto de Lei nº 13/2014, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade. Em seguida o
presidente da Casa informou a pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão, sendo inclusos os projetos
de Lei nºs 13 e 24/2014. 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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