CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 16 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: 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 José Antonio Moraes. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia:
Informativo de recursos do Ministério da Saúde. As Indicações nºs 16 e 17/2014. Ofício do Poder
Executivo Municipal, nº 174/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 27/2014 –
Súmula: Autoriza a contratação temporária e em caráter de urgência excepcional até 08 (oito) agentes de
combate a endemias, e dá outras providências, 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 DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, comentou sobre suas indicações
apresentadas, parabenizou o prefeito e os vereadores pela conquista de um poço artesiano para os da
zona rural Água Santo Antonio. Encerrando sugeriu a votação com urgência do projeto de Lei referente
a contratação de agentes de combate a endemias, tendo em vista os inúmeros casos de dengue em nossa
cidade, inclusive informou que foi vítima da doença. Com a palavra o vereador ELSON SORES, após
cumprimentar os presentes, disse que o prefeito o inteirou sobre a conquista de uma ambulância através
do deputado Luiz Carlos Hauly, bem como, sobre a aquisição com recursos próprios de um veículo
saveiro para o departamento de obras e um veículo gol para a secretaria de planejamento do nosso
município, portanto enalteceu o prefeito por tais conquistas. Finalizando parabenizou o vereador
Douglas José de Sales pelas matérias apresentadas. Usou a palavra o presidente da Casa vereador
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, falou sobre sua ida a Curitiba com o
prefeito Onício de Souza, destacou que foram muito bem recepcionados em ambas a secretarias que
estiveram, enfatizou o enorme esforço do prefeito para conseguir melhorias para nosso município,
relatou que saíram da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU, próximo das 19:00
horas, más com toda a documentação necessária para o início das obras de recape e pavimentação
asfáltica. Destacou outras conquistas importantes em especial equipamentos para a UBS Floresta que
logo será inaugurada. Prosseguindo informou os vereadores que no dia 27 do corrente mês e ano, em ato
solene será outorgado o título de Cidadão Honorário de Florestópolis, aos Ilustríssimos senhores Cel.
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Júlio Richter Neto e ao Conselheiro TCE José Durval Mattos do Amaral. Finalizando parabenizou o
vereador Douglas José de Sales pelas indicações apresentadas. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 3ª e
última discussão e votação do projeto de Lei nº 24/2014, sem debates o projeto é aprovado por
unanimidade e despachado ao Executivo para sanção. 2ª discussão e votação do projeto de Lei nº
25/2014, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade. Explicações Pessoais: Não havendo
inscritos o senhor presidente antes do encerramento convocou os nobres vereadores a três Sessões
Extraordinárias, sendo uma após a presente e duas nos dias 17 e 18 do corrente mês e ano, na sala de
Sessões da Câmara, às 11:00 horas, em pauta os projetos de Lei nºs 11, 25, 26 e 27/2014. Em seguida
informou os senhores vereadores que devido o jogo da seleção brasileira na segunda-feira dia 23 de
junho de 2014, às 17:00 horas, não haverá expediente na Câmara após o almoço, bem como não haverá
Sessão Ordinária. 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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