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ATA da 04ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 17 dias do mês de março 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: Convite aos Nobres vereadores para participarem de uma reunião 

com  FIEP – SESI, a realizar-se no dia 19 do corrente mês e ano, às 08:00 horas. 

Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 065/2014, em anexo exposição de 

motivos e o projeto de Lei nº 08/2014 – Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal 

transformar a natureza jurídica de área institucional de uso especial do povo em bens 

dominiais, e dá outras providências. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador 

DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, relatou que mais uma vez a 

SANEPAR interrompeu o fornecimento de água no município sem aviso prévio, diante 

dessa situação sugeriu ao senhor presidente buscar informações junto à companhia, quanto 

a esses acontecimentos. Continuando parabenizou o prefeito por mais uma importante 

conquista, referindo-se ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Finalizando comentou 

sobre a falta de policiamento no estádio João Dias Dos Reis, pois seria muito importante a 

presença da polícia para manter a ordem, sobretudo proporcionar segurança aos 

torcedores, jogadores, enfim todos que prestigiam o futebol amador em nossa cidade. 

Usou a palavra o vereador DENEVAL BONI, após os cumprimentos aos presentes, 

mencionou que é inaceitável essa situação da falta de fornecimento de água no município 

sem aviso prévio da SANEPAR, e ainda, argumentou sobre o valor mínimo cobrado pela 

companhia, isso devido informações de que nos municípios vizinhos o valor cobrado é 

menor do que em nossa cidade. Finalizando cobrou do Executivo o atendimento as 

indicações de construção de redutores de velocidade (quebra-molas), pois a população tem 

cobrado por tal benefício. Com a palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os 

presentes, parabenizou o prefeito pela inauguração do CAPS – Centro de Atenção 
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Psicossocial, bem como, pela denominação Professora Iraci Bezerra que, realmente é 

merecedora dessa homenagem pelos relevantes serviços prestados a nossa comunidade. 

Fazendo uso da palavra o vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, 

disse que conforme mencionado pelo vereador Elson Soares, com certeza o prefeito 

Onício de Souza, está de parabéns tanto pela inauguração, quanto pela nomeação do 

CAPS. Usando a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, após cumprimentar os 

presentes, solicitou uma indicação ao prefeito para a próxima Sessão, bem como, 

parabenizou-o pela inauguração e denominação do CAPS. Fez uso da palavra o vereador 

JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, enfatizou que os Poderes 

Legislativo e Executivo estão de parabéns pelo trabalho em união proporcionando ao 

município várias conquistas, destacou a inauguração do CAPS e enalteceu a escolha do 

nome Professora Iraci Bezerra, uma vez que é merecedora dessa singela homenagem por 

tudo que fez pelo município, e ainda, destacou o seu trabalho realizado na fazenda Porta 

do Céu onde lecionou por algum tempo. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 3ª e última 

discussão e votação do projeto de Lei nº 07/2014, sem debates o projeto é aprovado por 

unanimidade e despachado ao Executivo para sanção. 2ª discussão e votação o projeto de 

Lei nº 01/2014, 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 os 

projetos de Lei nºs 01 e 06/2014. Explicações Pessoais: Não havendo Inscritos o senhor 

presidente antes do encerramento explanou sobre os diversos assuntos deliberados na 

presente, 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 

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 


