CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 09 dias do
mês de junho 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 Ayrton Capassi. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia:
Convite aos nobres vereadores para participarem do 1º arraia do CAPS I de Florestópolis. Informativo de
recursos do Ministério da Saúde. As Indicações nºs 12 a 15/2014. Ofícios do Poder Executivo Municipal,
nº 99/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 11/2014 – Súmula: Dispõe sobre as
Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015 do município de Florestópolis,
Estado do Paraná, e dá outras providências, e o Ofício nº 167/2014, em anexo exposição de motivos e o
projeto de Lei nº 26/2014 – Súmula: Cria cargos e faz adequação salarial em empregos públicos, após
leitura os projetos foram encaminhados 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, discorreu assuntos sobre o curso referente a LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias, o qual participou juntamente com o vereador Elson Soares, destacou que estiveram no
gabinete do Governador e foram muito bem recebidos, e tiveram a oportunidade de agradecer o
Governador pela liberação de recursos para construção da ponte próximo ao antigo matadouro.
Finalizando falou sobre a copa do mundo e desejou sorte a nossa seleção. Usou a palavra o vereador
ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, disse que realmente foi muito importante o curso sobre
LDO, e agradeceu o presidente da Casa por mais essa oportunidade de estar se capacitando. Enfatizou que
realmente foram bem recepcionados pelo Governador e agradeceu o secretário Tiago Amaral que
intermediou esse encontro. Encerrando parabenizou os colegas edis pelas matérias apresentadas. Com a
palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, após cumprimentar os presentes, solicitou o envio de
Ofício de condolências ao senhor Aristides de Caires pelo falecimento de sua esposa. Destacou o bom
desenvolvimento do nosso município e a importância do trabalho dos vereadores que através de
indicações auxiliam o Executivo, visando sempre o melhor para nossa cidade. Usando a palavra o
vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, comentou sobre sua indicação solicitando a
construção de redutores de velocidade na Rua Saulo Ferreira Cardoso, devido a pavimentação da mesma
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muitos motoristas tem abusado da velocidade e só essa semana ocorreram quatro acidentes, e isso tem
preocupado muito os moradores daquela região. Fazendo uso da palavra o vereador AYRTON CAPASSI,
após os cumprimentos aos presentes, parabenizou o vereador Deneval Boni pela indicação e sugeriu uma
para próxima Sessão solicitando ao prefeito que estude as possibilidades de estabelecer para os próximos
loteamentos que, além da pavimentação asfáltica seja feito os quebra-molas. Cedido um aparte da palavra
ao vereador Marcelo Rodrigues, fez complementações e sugestões sobre o assunto. Uso a palavra o
vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, disse que essa preocupação dos
vereadores quanto à construção dos quebra-molas merece muita atenção e tem que ser executada com
urgência. Finalizando comentou sobre sua indicação apresentada. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ
ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, comentou sobre sua indicação solicitando a
aquisição de um aparelho de DVD para a creche Rei Davi, justificou que essa é uma reivindicação dos
professores, alunos e demais pessoas que trabalham na creche. Prosseguindo falou sobre as convenções
que serão realizadas no país até o final deste mês, onde serão definidas as candidaturas de presidentes,
governadores e deputados estaduais e federais. Sobre a copa do mundo desejou que seja realizada da
melhor maneira possível e que a nossa seleção seja a campeã. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 2ª
discussão e votação do projeto de Lei nº 24/2014, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade.
1ª discussão e votação do projeto de Lei nº 25/2014, 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 24 e 25/2014. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos
o senhor presidente antes do encerramento fez algumas considerações sobre os assuntos deliberados na
pauta da presente, parabenizou os nobres vereadores pelas indicações apresentadas, informou que estará
essa semana em Curitiba juntamente com o prefeito Onício de Souza, para tratar em especial da conclusão
da Clínica da Mulher, bem como, pleitear junto às diversas secretarias do Estado, a liberação de recursos
visando melhorias para o município. Desejou sucesso a seleção brasileira na copa do mundo e que essa
seja a melhor copa de todas. 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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