CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 30 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,
ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES e WALTER XAVIER DA
CRUZ. Não se fizeram presentes os vereadores ADEMILTO LIDUÍNO e DOUGLAS JOSÉ DE
SALES. 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: Indicação nº 18/2014. Poder Executivo Municipal encaminha o seguinte:
Ofício nº 181/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 28/2014 – Súmula: Altera data
base para pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, no âmbito do
Município de Florestópolis, e dá outras providências; e o Ofício nº 182/2014, em anexo exposição de
motivos e o projeto de Lei nº 29/2014 – Súmula: Cria 05 (cinco) cargos de Agente de Endemias, de
provimento efetivo, no âmbito da Administração Direta do Município de Florestópolis, após leitura
foram encaminhados as devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os pareceres.
PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes,
parabenizou o prefeito municipal pelo início das obras de pavimentação asfáltica das Ruas Olarich
Macon e Paulo Baise, bem como, parabenizou-o pela conquista de implementos agrícolas. Finalizando
proferiu duras críticas a um fiscal do setor de transportes da Prefeitura. Usou a palavra o vereador
AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, parabenizou o presidente e o primeiro secretário da
Casa, pela solenidade de entrega de Título de Cidadão Honorário de Florestópolis. Encerrando destacou
a conquista dos implementos agrícolas que serão usados no Assentamento Florestan Fernandes. Com a
palavra o vereador ELSON SOARES, após cumprimentar os presentes, enfatizou que realmente o
presidente e o primeiro secretário merecem os parabéns pela solenidade de Título de Cidadão
Honorário. Enalteceu o vereador Ayrton Capassi pela indicação apresentada, destacou a conquista dos
implementos agrícolas e as obras de pavimentação asfáltica. Fazendo uso da palavra o vereador
WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, falou sobre a conquista dos implementos
agrícolas, enfatizou que foi emenda do Deputado Rosinha do PT. Quanto as obras de pavimentação
asfáltica disse que isso é uma obrigação do prefeito, o qual realmente tem feito um trabalho, más que
deixa a desejar em outros aspectos. Usando a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES,
cumprimentou os presentes, destacou o trabalho dos vereadores desta Casa de Leis, onde juntamente
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com o Executivo buscam sempre o melhor para a comunidade e o que se vê é um bom desenvolvimento
do nosso município em face dessa união entre Legislativo e Executivo, e ainda, destacou a importância
do governador Beto Richa, que muito tem feito por Florestópolis. Encerrando parabenizou o vereador
Ayrton Capassi pela indicação apresentada e sugeriu ao senhor presidente o envio de ofício a empresa
de telecomunicações TIM, requisitando melhorias na qualidade do sinal em nosso município. Fez uso da
palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, sobre os implementos
agrícolas destacou que foi uma emenda do deputado Dr. Rosinha, o qual é digno de elogios pela sua
honestidade e ética, mas enfatizou que nosso município por estar com as certidões em dias foi possível
receber tais equipamentos, portanto o prefeito Onício de Souza está de parabéns pela administração que
vem realizando. Finalizando parabenizou o vereador Ayrton Capassi pela indicação apresentada e
agradeceu os Edis pelos elogios quanto a solenidade realizada para entrega de Título de Cidadão
Honorário. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 3ª e última discussão e votação do projeto de Lei nº
25/2014, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade e despachado ao Executivo para sanção.
Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente antes do encerramento convocou os
nobres vereadores a três Sessões Extraordinárias, sendo nos dias 01, 02 e 03 de julho do corrente ano, ás
11:00 horas, na sala de Sessões da Câmara, para deliberação dos projetos de Lei nºs 28 e 29/2014.
Prosseguindo comentou sobre as questões deliberadas na presente Sessão, congratulou-se com os Edis
pelo elogios quanto a realização da solenidade em entrega de Título de Cidadão Honorário, parabenizou
o vereador Ayrton Capassi pela indicação apresentada, informou o recesso legislativo e que as Sessões
Ordinárias retornam normalmente no dia 04 de agosto. 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
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MARIANO,____________, Assessor Legislativo, a digitei e a subscrevi.

________________________
Silvio Jorge de Oliveira
Presidente

_______________________
José Antonio Moraes
1º Secretário
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