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

Paraná. Ao primeiro dia do mês de abril 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: AYRTON CAPASSI, DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ 

DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO 

RODRIGUES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, WALTER XAVIER DA CRUZ e 

ausente o vereador ADEMILTO LIDUÍNO. 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 da Empresa de Telecomunicações OI S/A, 

informando que executará até o final do ano em curso, as metas de universalização pelo 

Decreto nº 7.512, de 30/06/2011, para telefonia fixa. A indicação nº 31/2013 e o 

requerimento nº 10/2013. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador 

DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, falou sobre um assalto 

ocorrido na Escola Nilson Ribas, onde foram levados oito monitores e um foi 

encontrado próximo a sua residência, devido a vários outros furtos ocorridos em escolas 

e creches de nossa cidade no ano passado, solicitou ao Prefeito Municipal que, dentro 

das possibilidades e da legalidade, possa contratar vigias objetivando evitar que ocorram 

furtos nas escolas e creches de nosso município. Encerrando comentou assuntos sobre 

as dificuldades enfrentadas por um jovem para conseguir uma vaga na central de leitos 

em Londrina, segundo o Médico que o atendeu em nosso Hospital o caso não seria nada 

de tão grave, mas na realidade o paciente terá que passar por uma cirurgia e com setenta 

por cento de risco de perder os movimentos das mãos. Com a palavra o vereador JOSÉ 

ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, explanou assuntos sobre seu 

requerimento solicitando ao Ministro da Previdência Social, a instalação de uma 

Agencia do INSS em Florestópolis. Ordem do Dia: Destacado para única discussão o 

requerimento nº 09/2013, sem debates a matéria é aprovada por unanimidade e 

encaminha a secretaria da Câmara para providências. Projeto da Pauta: 2ª discussão 
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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 10/2013 e o projeto de Lei nº 09/2013. Explicações Pessoais: 

Inscrito o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, dispensou o uso da palavra. Inscrito 

fez uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, parabenizou o vereador 

Douglas José de Sales, quanto à questão dos furtos nas escolas e falou sobre uma 

mobilização que está sendo realizada na cidade de Londrina, com relação à maioridade 

penal, e sugeriu ao senhor Presidente a mobilização de nossa comunidade, bem como 

solicitar o apoio dos municípios da região nesse caso, e ainda, destacou um noticiário de 

um fato ocorrido na cidade de Londrina, onde um menor assassinou um comerciante, 

não roubou nada, destruiu a vida de uma família e infelizmente não responderá pelo 

crime, portanto isso é lamentável e tem que ser mudado. Não havendo mais inscritos nas 

Explicações Pessoais, 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. 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 


