CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 27 dias do
mês de outubro 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 Ayrton Capassi. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia:
Prefeitura Municipal de Florestópolis – Secretaria Municipal de Educação – Convite aos nobres
vereadores para a abertura do III Jogos de Integração Escolas/Instituições. PALAVRA LIVRE: Fez uso
da palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, após cumprimentar os presentes, parabenizou a
comunidade de Florestópolis e de todo o Brasil, pelo respeito à democracia nas eleições do segundo
turno onde a atual presidenta foi reeleita. Fazendo uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE
SALES, cumprimentou os presentes, disse que realmente vale destacar que a democracia foi respeitada
mais uma vez, onde o resultado desse segundo turno nos mostra um país dividido. Finalizando
parabenizou os coordenadores do campeonato das categorias de base que está sendo realizado e
convidou os colegas vereadores para estarem prestigiando. Com a palavra o vereador DENEVAL
BONI, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre as eleições para presidente, parabenizou a
população pelo respeito a democracia e espera que a presidenta faça um bom trabalho. Encerrando
solicitou ao senhor presidente esclarecimentos quanto a valores das diárias dos funcionários do
município, os quais têm questionado sobre tal. Usou a palavra o presidente deste Legislativo SILVIO
JORGE DE OLIVEIRA, após os cumprimentos aos presentes, falou sobre as eleições e espera que a
presidenta faça uma boa administração nesse próximo mandato. Quando a solicitação do vereador
Deneval Boni sobre as diárias, disse que os valores são diferenciados conforme consta na tabela da Lei
que regulamenta a concessão de diárias. Finalizando explanou sobre uma informação dada pelo
Camargo em seu programa, de que estaria tramitando ou em vias de tramitar um projeto de Lei de
aumento salarial dos vereadores e prefeito, disse que isso não passa de uma mentira e que os edis desta
Casa de Leis são testemunha disso, pois não foi apresentada nenhuma proposição a respeito, disse ainda,
que não foi feita nenhuma reclamação ao programa do Camargo, devido isso ser uma inverdade. Ordem
do Dia: Projetos da Pauta: 3ª e última discussão e votação do projeto de Lei nº 42/2014, sem debates
o projeto é aprovado por unanimidade e despachado ao Executivo para sanção. 1ª discussão e votação
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dos projetos de Leis nº 43 e 44/2014, sem debates os projetos são aprovados por unanimidade. Na
sequência o presidente da Casa informou a pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão, sendo o
projeto de Lei nº 43/2014. Explicações Pessoais: Usou a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO
MORAES, cumprimentou os presentes, falou sobre a democracia que hoje existe em nosso país graças a
pessoas que tiveram a coragem de lutar e arriscar suas vidas, na luta contra a ditadura e pelo direito livre
de escolher o presidente da república através do regime democrático, portanto os brasileiros estão de
parabéns pelo ato e o direito de livremente comparecerem as urnas para a escolha de seu presidente,
venceu a Dilma Rousseff então nos resta desejar a ela que governe com inteligência visando os avanços
que todos os brasileiros esperam. Não havendo mais inscritos o senhor presidente antes do encerramento
convocou duas sessões extraordinárias, sendo nos dias 28 e 29 do corrente mês e ano, às 11:00 horas, na
sala de sessões da Câmara Municipal, para deliberação do projeto de Lei nº 44/2014. Não tendo mais
nada 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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