CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 25 dias do
mês de agosto 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 José Antonio Moraes. Em seguida o primeiro
secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Informativo do Ministério da Saúde de liberação de
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Convite – O prefeito municipal Onício de Souza tem
a honra de convidar os vereadores para participarem da solenidade de inauguração da Unidade de
Atenção Primária – Saúde da Família Rafaela Jorge de Oliveira. A indicação nº 20/2014. Prefeitura
Municipal de Florestópolis encaminha o seguinte: Ofício nº 184/2014, em anexo exposição de motivos e
o projeto de Lei Complementar nº 03/2014 – Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder
a isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, para imóveis cedidos ao Município de
Florestópolis, e dá outras providências; Ofício nº 231/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto
de Lei nº 38/2014 – Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal realizar doação de bem imóvel; e o
Ofício nº 232/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto e Lei nº 35/2014 – Súmula: Autoriza a
alienação de veículos automotores de propriedade do Município de Florestópolis e dá outras
providências, após leitura as proposições foram encaminhadas as devidas Comissões Permanentes para
análise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENEVAL
BONI, cumprimentou os presentes, falou sobre um fato ocorrido no Hospital onde um cidadão precisava
levar seu filho a Londrina para retirada de pino, e não tinha veículo disponível para levar o paciente,
portanto cobrou da direção do Hospital que em casos especiais como esse, seja disponibilizado um
veículo para prestar o atendimento. Usou a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES,
cumprimentou os presentes, comentou sobre a questão relatada pelo vereador Deneval Boni, enfatizou
que é necessário apurar o que aconteceu realmente e levar ao conhecimento do prefeito que com certeza
tomará as providências cabíveis a respeito. Finalizando reforçou o convite feito pelo prefeito municipal,
quanto a inauguração da Unidade de Atenção Primária Saúde da Família. Com a palavra o vereador
WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, fez esclarecimentos sobre seu discurso na
sessão anterior e que jamais deixaria de parabenizar o prefeito pelo reajuste as agentes de saúde e de
endemias, portanto disse que o prefeito está de parabéns por isso. Sobre a questão dita pelo vereador
Deneval Boni, disse que veículos disponíveis têm, mas é preciso fazer um levantamento se há ou não
necessidade de contratação de mais motoristas. Usando a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES,
após cumprimentar os presentes, comentou assuntos relativos a saúde que tem sido uma prioridade da
atual gestão. Finalizando solicitou uma indicação para a próxima sessão. Fazendo uso da palavra oi
vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito pelo atendimento a sua
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indicação, referente a aquisição de televisores para o Hospital, bem como, citou o atendimento a uma
indicação do vereador Ayrton Capassi de aquisição de aparelhos de ar-condicionado também para o
Hospital. Finalizando comentou assuntos sobre a questão levantada pelo vereador Deneval Boni. Fez
uso da palavra o vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, disse que realmente tem
que reconhecer o excelente trabalho que o prefeito Onício de Souza e sua equipe vêm realizando em
nossa cidade, disse ainda, que foi bem lembrado pelo vereador Elson Soares, quanto ao atendimento do
prefeito as indicações dos vereadores, portanto é justo parabeniza-lo. Quanto à questão relatada pelo
vereador Deneval Boni, disse que o Hospital está servido de ótimos funcionários e que isso com certeza
ocorreu por algum motivo muito justo. Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os
cumprimentos aos presentes, discorreu assuntos sobre a inauguração da Unidade de Atenção Primária
Saúde da Família – Rafaela Jorge de Oliveira, disse que estará presente nessa inauguração por dois
motivos, primeiro o prefeito está de parabéns por mais esse importante benefício para a comunidade,
segundo pela denominação da Unidade em homenagem a saudosa senhora Rafaela Jorge de Oliveira, a
qual conheceu quando criança e realmente é merecedora dessa homenagem. Usou a palavra o presidente
deste Legislativo vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou
os edis pelas matérias apresentadas, parabenizou o prefeito pelo ótimo trabalho que vem desenvolvendo
em nosso município, e agradeceu-o pela denominação dessa Unidade de Saúde em homenagem a sua
avó, pessoa a qual tem muita honra e orgulho de ser neto, uma pessoa de muito caráter e que fez muito
em prol da comunidade de Florestópolis, por isso manifestou agradecimentos ao prefeito, ao vereador
Marcelo Rodrigues autor da indicação, e aos vereadores que votaram e aprovaram de forma unanime
contribuindo com essa homenagem, e ainda, enfatizou que será muito importante a presença dos nobres
vereadores no dia da inauguração. Cedido um aparte da palavra ao vereador Marcelo Rodrigues, disse
que teve o prazer de conhecer a avó do senhor presidente, e presenciou o trabalho que ela fazia na
comunidade, então nada mais justo do que essa homenagem a uma pessoa que verdadeiramente merece.
Ordem do Dia: Destacado para única discussão e votação o requerimento nº 03/2014, sem debates a
matéria é aprovada por unanimidade e encaminhada a secretaria da Câmara para providências devidas.
Explicações Pessoais: Inscrito o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, destacou que na presente data
comemora-se o dia do soldado, inclusive mencionou que foi convidado para uma solenidade em
Curitiba, mas que não foi possível participar. Cedido um aparte da palavra ao vereador Marcelo
Rodrigues, fez complementações sobre o assunto. Não havendo mais 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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