CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 24 dias do
mês de novembro 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 Douglas José de Sales. 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.
Secretaria Municipal de Educação – Convite aos nobres vereadores para a apresentação do Plano
Nacional da Educação. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENEVAL BONI,
cumprimentou os presentes, manifestou protestos a empreiteira responsável pela pavimentação das Ruas
Paulo Baise, Olaric Maicon e Sebastião Fonseca Broca, devido a lentidão da obra, o desperdício de
material e má qualidade, portanto sugeriu ao senhor presidente que leve ao conhecimento do prefeito,
para que sejam tomadas providências cabíveis. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após os cumprimentos aos presentes, fez elogios ao prefeito municipal
pela organização no centro da cidade, as ruas com faixa de pedestre e de estacionamento, os canteiros
centrais da Avenida 14 de novembro bem conservados e principalmente as decorações natalinas. Quanto
à solicitação do vereador Deneval Boni, disse que levará ao conhecimento do prefeito e ver quais
medidas a serem adotadas sobre tal. Com a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES,
cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito municipal pela assinatura dos contratos de mais
vinte e cinco casas, agradeceu o gerente da Caixa senhor Valdecir Batista Gomes, pela parceria no
desenvolvimento de nosso município. Sobre a reivindicação do vereador Deneval Boni em relação a
obra de pavimentação, disse que sua filha é moradora do bairro e que realmente procede a reclamação
do vereador, más quanto a isso acredita que providências serão tomadas pelo prefeito e sua equipe de
planejamento. Fazendo uso da palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os
presentes, comentou assuntos sobre casas populares e sugeriu a criação de Lei determinando regras, com
relação às casas construídas pelo município. Falou sobre a falta da água em algumas regiões do País, e
isso lhe causa preocupação devido nível baixo dos rios na nossa região, talvez possa ser em virtude das
irrigações, portanto que isso seja analisado para que no futuro não passássemos pelo mesmo problema.
Finalizando parabenizou os vereadores e o prefeito pelo ótimo trabalho que está sendo realizado em
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nossa cidade. Fez uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, após os cumprimentos aos
presentes, com relação a solicitação do vereador Deneval Boni, disse que por coincidência esteve no
gabinete para falar com o prefeito, o qual estava em reunião juntamente com equipe de planejamento e o
representante da empreiteira responsável pela pavimentação, tratando de assuntos relacionados a obra.
Encerrando parabenizou o prefeito e toda sua equipe pelo excelente trabalho que está sendo realizada
em nossa cidade, afirmou que Florestópolis sem dúvidas hoje é a melhor cidade da região para se viver.
Usou a palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, destacou a assinatura de mais
vinte e cinco contratos, ou seja, mais vinte e cinco famílias que vão realizar o sonho da casa própria,
portanto o prefeito e os colegas edis estão de parabéns por essa importante conquista. Com relação a
solicitação do vereador Deneval Boni, disse que havia conversado com o prefeito e ele afirmou que
serão tomadas as providências necessárias a respeito. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e
votação do projeto de Lei nº 47/2014, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade. Em seguida
o senhor presidente havendo o consentimento dos nobres vereadores, inseriu na pauta em regime de
urgência para 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 46/2014, sem debates o projeto é aprovado
por unanimidade. Na sequência o presidente da Casa informou a pauta da Ordem do Dia para a próxima
sessão, sendo incluso os projetos de Leis nº 46 e 47/2014. Explicações Pessoais: Não havendo 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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