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ATA da 02ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 24 dias do 

mês de fevereiro 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 oportunidade, 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: Informativo de liberação de 

recursos financeiros do Ministério da Educação. Previdência Social - Ofício nº 87/2014, em resposta ao 

Ofício nº 037/2013, referente à instalação de uma agência da Previdência Social. Prefeitura Municipal de 

Florestópolis – Ofício nº 021/2014, encaminhando documentos contendo informações sobre o andamento 

da obra de esgotamento sanitário de nosso município, e o Ofício nº 37/2014, convidando os Edis para 

participarem de Audiências Públicas a serem no dia 25 de fevereiro de 2014. Por fim, o requerimento nº 

01/2014. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, 

cumprimentou os presentes, falou sobre um problema enfrentado pelos moradores do Conjunto Clélia 

Merlone, referente à falta de água e sugeriu o envio de expediente a SANEPAR, cobrando informações e 

providências sobre o fato. Prosseguindo parabenizou o Prefeito pela aquisição dos ônibus para o 

transporte de Universitários, o veículo 0km para merenda escolar e a instalação de um bebedouro no 

campo de futebol, e ainda, parabenizou toda a equipe do Esporte Clube Florestópolis, pela brilhante 

estreia com goleada na liga de Maringá. Finalizando informou sobre o curso na cidade de Curitiba que 

estará participando juntamente com os vereadores Deneval Boni e Walter Xavier da Cruz. Usou a palavra 

o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito pela aquisição dos 

ônibus e pelas noventa e uma casas que serão construídas nessa primeira etapa e sugeriu que seja feito 

uma seleção adequada para atender realmente os que necessitam. Com a palavra o vereador ELSON 

SOARES, após cumprimentar os presentes, parabenizou o prefeito pela conquista de dois ônibus para o 

transporte de Universitários, pelo veículo 0 km para a merenda escolar e pelas casas que serão construídas 

beneficiando mais de noventa famílias. Fazendo uso da palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito Onício de Souza pela ótima administração, destacou a 

conquista dos ônibus para os universitários, o veículo para merenda escolar, as casas que serão 

construídas totalizando cento e oitenta e uma unidades, e ainda, falou sobre a conquista de um caminhão 

pipa que será entregue brevemente. Finalizando desejou boa viagem aos Vereadores que vão a Curitiba 

participar de um curso. Usou a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após cumprimentar os 

presentes, destacou a importância da construção de casas populares, principalmente quanto à geração de 

empregos, e conforme ofício da SANEPAR informando o início da obra da rede coletora de esgoto 

previsto para esse ano, também serão gerados muitos empregos. Encerrando sugeriu ao senhor presidente 

dialogar com o prefeito municipal, para analisar as possibilidades de firmar convênio com a Previdência 
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Social, objetivando solicitar a instalação de uma Unidade PREVCidade em Florestópolis. Fez uso da 

palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, quanto à questão de 

instalação de uma Unidade do INSS em nossa cidade manifestou-se favorável. Prosseguindo comentou 

sobre o descaso da SANEPAR devido à falta de água no Conjunto Clélia Merlone, disse que isso é 

inadmissível. Finalizando destacou as várias conquistas do senhor prefeito, conforme já mensuradas pelos 

colegas Edis e parabenizou-o pela excelente administração. Com a palavra o vereador WALTER 

XAVIER DA CRUZ, após os cumprimentos aos presentes, comentou assuntos sobre seu requerimento 

apresentado, parabenizou o prefeito pela aquisição de dois ônibus para os Universitários e enalteceu o 

Esporte Clube Florestópolis pela vitória no fim de semana. Usou a palavra o vereador AYRTON 

CAPASSI, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito Onício de Souza, pelas inúmeras 

conquistas, dentre elas destacou a aquisição dos ônibus e a construção de casas populares, e ainda, 

parabenizou a Equipe do Esporte Clube Florestópolis pela vitória. Quanto às questões envolvendo a 

SANEPAR relatadas pelo vereador Douglas José de Sales, manifestou-se favorável. Finalizando desejou 

sucesso aos colegas Vereadores que durante a semana estarão participando de um curso em Curitiba. 

Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação do projeto de Lei nº 07/2014, sem debates o 

projeto é aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente da Casa informou a Pauta da Ordem do 

Dia da próxima Sessão, sendo inclusos o requerimento nº 01/2014 e o projeto de Lei nº 07/2014. 

Explicações Pessoais: Inscrito usou a palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, sobre os assuntos 

discorridos referentes à SANEPAR, expressou apoio e sugeriu união entre Executivo e Legislativo, para 

cobrar da companhia melhorias no atendimento. Finalizando parabenizou o prefeito Onício de Souza, 

pelas diversas conquistas e pela formidável administração. Inscrito fez uso da palavra o vereador 

DOUGLAS JOSÉ DE SALES, falou sobre reclamações da população quanto à falta de uma proteção 

entre a fila e os caixas de atendimento, nos bancos postais do município, ou seja, casa lotérica e correios, 

bem como, na agência bancária do Itaú, portanto sugeriu ao senhor presidente, com o consentimento de 

todos os Vereadores, que seja cobrado providências sobre tal. Finalizando comentou assuntos sobre as 

casas populares que serão construídas e parabenizou o prefeito pela busca incansável por melhorias para o 

município. Não havendo mais inscritos o senhor presidente antes do encerramento fez explanações sobre 

os diversos assuntos discorridos na presente, parabenizou o prefeito pela excelente administração, bem 

como, pelas diversas conquistas já relatadas pelos nobres Vereadores. Nada mais a se tratar 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                                                José Antonio Moraes         
                      Presidente                                                                1º Secretário 


