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ATA da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do 

Paraná. Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e treze, as 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, com a 

presença dos seguintes vereadores: ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI, 

DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ 

ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e 

WALTER XAVIER DA CRUZ. Sob a Presidência do vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, que, após verificar haver quorum, declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os 

trabalhos com a leitura de um texto Bíblico, feita pelo vereador José Antonio Moraes. 

Na sequência foi submetida ao Plenário a ATA da Sessão anterior, sendo aprovada por 

unanimidade. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: 

Comunicado nº 7711/2013 – Ministério da Educação, informando a liberação de 

recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação, valor R$ 28.230,86 (Vinte e oito mil, duzentos e 

trinta reais e oitenta e seis centavos. As indicações nºs 20 a 26/2013. Os requerimentos 

nºs 07 e 08/2013. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 085/2013, 

encaminhando em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 08/2013, 

autorizando o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente e em caráter 

excepcional até 04 (quatro) Agentes de Endemias, e dá outras providências, solicitando 

sua apreciação em caráter de urgência, o projeto é despachado às Comissões 

Permanentes para que exarem parecer. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 

086/2013, encaminhando em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 09/2013, 

o qual dispõe sobre a criação dos Conselhos Escolares da rede pública Municipal de 

Florestópolis, Estado do Paraná, e dá outras providências. solicitando sua apreciação em 

caráter de urgência, o projeto é despachado às Comissões Permanentes para que 

exarem parecer. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador WALTER 

XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, parabenizou o Prefeito Onício de 

Souza, pelas obras de pavimentação asfáltica e a Praça no Conjunto Habitacional Vale 

do amanhecer, e ainda, pela conquista junto ao Governo do Estado, de uma viatura 0 km 

para a Polícia Militar de nossa cidade. Finalizando falou sobre a questão do corte do 

café da manhã que era servido as crianças das Escolas Vitória Régia e Nilson Ribas, 

solicitou ao senhor Prefeito que possa rever essa situação e dentro das possibilidades 
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voltar a servir o café da manhã. Fazendo uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ 

DE SALES, após cumprimentar os presentes, fez explicações referentes a sua indicação 

solicitando ao Prefeito a contratação de Atendentes de Creche (monitor), para atuarem 

nas Escolas Vitória Régia e Nilson Ribas, e ainda, falou sobre sua indicação referente à 

limpeza de bueiros localizados na Rua Geraldo Pedro de Souza. Encerrando comentou 

assuntos sobre a questão narrada pelo vereador Walter Xavier da Cruz, com relação ao 

corte do café da manhã nas Escolas Vitória Régia e Nilson Ribas. Usou a palavra o 

vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas 

Edis pelas matérias apresentadas, comentou sobre sua indicação solicitando ao Prefeito 

a aquisição de quinze caçambas de coleta de entulhos, e ainda, explicou assuntos 

referentes a seu requerimento direcionado a Companhia de Saneamento do Paraná – 

SANEPAR. Prosseguindo enalteceu o Prefeito Onício de Souza pelo excelente trabalho 

na Administração do Executivo, quanto à questão do café da manhã disse que vai 

conversar pessoalmente com o Prefeito para que possa rever essa situação. Finalizando 

requisitou o envio de Ofício ao Sargento Wilson Dutra de Pádua, parabenizando pelo 

trabalho da Polícia Militar em nossa cidade. Com a palavra o vereador MARCELO 

RODRIGUES, após cumprimentar os presentes, solicitou ao Presidente da Casa o envio 

de Expediente a SANEPAR, cobrando informações sobre a previsão para o início das 

obras da rede coletora de esgoto em Florestópolis. Falou sobre sua indicação 

apresentada referente a possibilidade de os contribuintes do Imposto de Renda de nosso 

município, reverterem parte do valor devido, ao fundo municipal da criança e do 

adolescente. Comentou a respeito da Segurança e destacou o retorno da Polícia Civil em 

nossa cidade. Quanto à questão do café da manhã, informou que o Governo contribuí 

mensalmente com apenas R$ 0,30 (Trinta centavos) por aluno, mas que o Prefeito 

destro do que for possível tomará uma decisão positiva sobre essa situação. Usando a 

palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, falou 

sobre sua indicação solicitando ao Prefeito Municipal, a numeração em toda a Avenida 

14 de Novembro, com relação ao assunto do café da manhã, complementando a 

informação do vereador Marcelo Rodrigues, disse que pela quantidade de alunos em 

nosso município, o recurso do Governo é baixíssimo, girando em torno de seis a sete 

mil reais por mês. Fez uso da palavra o vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou 

os presentes, falou sobre suas indicações apresentadas, referente à construção de 

redutores de velocidade e sobre a dificuldade dos pacientes para conseguir atestado 
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Médico. Com relação à questão do café da manhã das crianças, sugeriu ao senhor 

Presidente que interceda neste caso junto ao Prefeito, que com certeza dentro do 

possível tomará a melhor decisão. Finalizando parabenizou os Nobres Vereadores pelas 

matérias apresentadas, em especial a indicação do vereador Ademilto Liduíno, referente 

à aquisição de caçambas para coleta de entulhos. Ordem do Dia: Destacado para 1ª e 

única discussão: Os requerimentos nºs 05 e 06/2013, as matérias são aprovadas por 

unanimidade e encaminhas a secretaria da Câmara para providências. Projetos da 

Pauta: 2ª e última discussão do projeto de Resolução nº 01/2013, o projeto é 

aprovado por unanimidade e despachado para promulgação do Presidente. 2ª discussão 

dos projetos de Lei nºs 06 e 07/2013, os projetos são aprovados por unanimidade. Em 

seguida o senhor Presidente informou a Pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão: 

Sendo os requerimentos nºs 07 e 08/2013 e os projetos de Lei nºs 06 e 07/2013. 

Explicações Pessoais: Inscrito fez uso da palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, 

agradeceu os colegas Vereadores com relação à aprovação do projeto de Resolução de 

sua autoria, alterando as Sessões para todas as segundas-feira e se colocou a disposição 

no que vir a depender de sua colaboração. Finalizando comentou sobre vários assuntos 

colocados em pauta. Usou a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, comentou 

a respeito de seu requerimento apresentado, desejando êxito ao Ministro do Trabalho 

Doutor Manoel Dias. Inscrito o vereador MARCELO RODRIGUES, dispensou o uso 

da palavra. Não havendo mais inscritos nas Explicações Pessoais, o senhor Presidente 

antes do encerramento, parabenizou os Nobres Edis pelas matérias apresentadas e 

convocou-os a três Sessões Extraordinárias, sendo nos dias 20, 21 e 22 do corrente mês 

e ano, às 11:00 horas  na sala de Sessões da Câmara, para deliberação do projeto de Lei 

do Executivo nº 08/2013. 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. Do que, para constar, EU, VALNÊS 

CARDOSO MARIANO,___________, Assessor Legislativo, a digitei e a subscrevi.   

 

 

 

      _______________________                                    _______________________   

          Silvio Jorge de Oliveira                                              José Antonio Moraes       

                    Presidente                                                              1º Secretário 


