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

Paraná. Aos vinte e cinco 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 Marcelo Rodrigues. Na 

sequência foi submetida ao Plenário a ATA da Sessão anterior e a ATA da 10ª Sessão 

Extraordinária, sendo aprovadas por unanimidade. Em seguida o primeiro secretário fez 

a leitura do Expediente do Dia: As indicações nºs 27 a 30/2013 e o requerimento nº 

09/2013. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE 

SALES, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias 

apresentadas e comentou assuntos sobre a Guarda Mirim, disse que isso é um sonho de 

muito tempo e solicitou o apoio dos senhores Vereadores para que esse sonho possa se 

tornar realidade em nossa cidade. Usou a palavra o vereador ELSON SOARES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o Prefeito em face da pavimentação asfáltica 

do Conjunto Habitacional Vale do Amanhecer, falou a respeito de suas indicações 

apresentadas, solicitando pavimentação asfáltica na Rua dos Reis e a aquisição de 

equipamentos para o setor de identificação. Encerrando parabenizou os nobres 

Vereadores pelas matérias apresentadas. Com a palavra o vereador DENEVAL BONI, 

após cumprimentar os presentes, falou sobre sua indicação solicitando a troca de 

lâmpadas dos postes da Rua Nelsinho Ravagnani no Conjunto Moradias Alecrim. 

Usando a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, 

requisitou uma indicação ao Prefeito que em parceria com a Secretaria de Educação, 

estudem as possibilidades de adquirir bebedouros para as Escolas e Creches, que mais 

necessitam. Prosseguindo agradeceu o atendimento de sua indicação com relação ao 

poste que estava caindo próximo a PR-170. Finalizando comentou assuntos sobre a 

questão da Guarda Municipal e fez algumas sugestões. Fazendo uso da palavra o 

vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos presentes, falou sobre 

sua indicação ao Prefeito Municipal para voltar a realizar os Jogos da Primavera em 
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nosso município, destacou a importância do esporte na vida de todos os cidadãos e 

principalmente aos jovens. Ordem do Dia: Destacados para única discussão os 

requerimentos nºs 07 e 08/2013, sem debates as matérias são aprovadas por 

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

Pauta: 3ª e última discussão dos projetos de Lei nºs 06 e 07/2013, sem debates os 

projetos são aprovados por unanimidade e despachados ao Executivo para sanção. 1ª 

discussão do projeto de Lei nº 09/2013, sem debates o projeto é aprovado por 

unanimidade. Em seguida o senhor Presidente informou a Pauta da Ordem do Dia da 

próxima Sessão, sendo o requerimento nº 09/2013 e o projeto de Lei nº 09/2013. 

Explicações Pessoais: Inscrito fez uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO 

MORAES, comentou assuntos sobre seu requerimento apresentado, no qual solicita o 

envio de expediente ao Secretário de Estado da Segurança Pública, para que estude as 

possibilidades de designar um delegado de Polícia para nossa cidade. Não havendo mais 

inscritos nas Explicações Pessoais, o senhor Presidente antes do encerramento fez 

explanações sobre as questões inseridas na pauta da presente, parabenizou os Nobres 

Edis pelas matérias apresentadas, 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 


