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

Paraná. Aos quinze dias 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: 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 Douglas José de Sales. Na sequência foi 

submetida ao Plenário a ATA da Sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade, 

após retificação feita por solicitação do vereador Marcelo Rodrigues, o qual esteve 

ausente e na referida constava sua presença. Em seguida o primeiro secretário fez a 

leitura do Expediente do Dia: Câmara Municipal de Miraselva – Ofício nº 079/2013, 

solicitando moção de apoio junto ao DER, à Secretaria de Transportes e ao Governador 

do Estado, no sentido de conseguir a construção de terceira pista nos trechos mais 

críticos da rodovia que liga Porecatu a Rolândia. Secretaria de Estado da Educação – 

Ofício nº 698/2013, referente Programa de Descentralização de Recursos. Indicações 

nºs 32 a 38/2013. Requerimento nº 12/2013. Prefeitura Municipal de Florestópolis – 

Ofício nº 095/2013, encaminhando em anexo justificativa e o projeto de Lei nº 10/2013, 

autorizando a alienação de bem imóvel de propriedade do Município de Florestópolis, 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 DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os 

presentes, falou sobre sua participação juntamente com o vereador Deneval Boni, na 

solenidade de lançamento do BATEU – Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico 

Unificado, realizado na cidade de Rolândia. Continuando parabenizou a Polícia Militar 

e a Polícia Civil pelo trabalho realizado em nosso município, informou que foram 

recuperados os computadores e monitores roubados na Escola Nilson Ribas, e sugeriu o 

envio de Ofício ao Comandante da Polícia Militar e ao Delegado de Polícia Civil, em 

agradecimento e parabenizando a Polícia pelo trabalho efetuado em Florestópolis. Com 

a palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, comentou sobre 

sua indicação solicitando ao Prefeito Municipal a contratação de um Pediatra, e falou 

sobre a solenidade de lançamento do BATEU – Boletim de Acidente de Trânsito 
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Eletrônico Unificado, realizado na cidade de Rolândia. Usou a palavra o vereador 

ELSON SOARES, após cumprimentar os presentes, disse que esteve na cidade de Foz 

do Iguaçu juntamente com o Prefeito Onício de Souza e os Vereadores Silvio Jorge de 

Oliveira e Marcelo Rodrigues, na solenidade de anuncio do Plano de Apoio ao 

Desenvolvimento dos Municípios – PAM, destacou que Florestópolis foi contemplado 

com recurso do referido programa no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais). Fazendo uso da palavra o vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os 

presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e comentou assuntos 

relacionados às suas indicações ao Prefeito, referente a pavimentação asfáltica e a 

criação de nova Lei instituindo o Programa de Recuperação Fiscal no Município de 

Florestópolis, REFIS – FLORESTÓPOLIS. Usando a palavra o vereador WALTER 

XAVIER DA CRUZ, após cumprimentar os presentes, falou sobre sua indicação 

apresentada na qual solicita a reposição de pedras sextavadas na Praça Baden Pawel ao 

lado do Colégio Estadual Professora Eudice Ravagnani de Oliveira. Fez uso da palavra 

o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, fez justificativas 

quanto a sua indicação solicitando ao Prefeito Municipal Onício de Souza, a construção 

de um refeitório com cobertura na Escola Municipal Vitória Régia. Fez uso da palavra o 

vereador ADEMILTO LIDUÍNO, após os cumprimentos aos presentes, parabenizou os 

Nobres Vereadores pelas matérias apresentadas, destacou a excelente trabalho e 

dedicação do Prefeito Onício de Souza na Administração do Executivo Municipal e 

enalteceu o Presidente Silvio Jorge de Oliveira, pelo primoroso trabalho que vem 

realizando diante da Presidência, bem como pelo respeito em trata os Vereadores desta 

Casa de Leis. Ordem do Dia: Destacado para única discussão o requerimento nº 

11/2013, sem debates a matéria é aprovada por unanimidade e encaminha a secretaria da 

Câmara para providências. Projetos da Pauta: 1ª discussão dos projetos de Lei nºs 10 

e 11/2013, sem debates os projetos são aprovados por unanimidade. Em seguida o 

senhor Presidente informou a Pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão, sendo o 

requerimento nº 12/2013 e o projeto de Lei nº 11/2013. Explicações Pessoais: Inscrito 

o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, parabenizou os colegas Edis pelas matérias 

apresentadas, comentou sobre a visita do Deputado Professor Lemos, o qual passou 

várias informações importantes quanto às possibilidades de conseguir benefícios para 

nosso município. Prosseguindo falou sobre o excelente trabalho realizado pelo Prefeito 

Municipal, isso é claro e notório tanto que foi reeleito, mas salientou que para isso ele 

tem o respaldo e total apoio dos Vereadores desta Câmara Municipal. Finalizando disse 
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que foi indagado por mães, avós e tias de alunos do Colégio Estadual Professora Eudice 

Ravagnani de Oliveira, as quais informaram a não participação do referido Colégio nos 

Jogos Escolares deste ano, ficou surpreso com a notícia e disse que irá se interar do 

porque e sugeriu ao Presidente e demais Edis para que possam buscar informações a 

respeito junto ao Prefeito, Secretário de Educação e o Diretor do Colégio, por qual razão 

o município não foi inscrito nos jogos. Inscrito usou a palavra o vereador MARCELO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, falou sobre a solenidade de anuncio do 

Plano de Desenvolvimento dos Municípios – PAM, realizada na cidade de Foz do 

Iguaçu, parabenizou o Governador Beto Richa por esse programa, e conforme 

mencionado pelo vereador Elson Soares sobre a liberação de recursos no valor de R$ 

350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) para Florestópolis, acrescentou que o 

Prefeito pretende aplicar a aludida importância em pavimentação asfáltica da Rua Saulo 

Ferreira Cardoso. Prosseguindo destacou o excelente trabalho sucedido pelos 

Vereadores desta Casa de Leis, visando sempre o melhor para a comunidade. 

Parabenizou o Prefeito Municipal pela busca incansável de melhorias para nosso 

município. Finalizando disse ter conversado com o Deputado Estadual Alexandre Curi, 

sobre uma ideia que teve relacionada à segurança, pois na maioria dos assaltos os 

malfeitores usam motos como veículo para facilitar a fuga, portanto sugeriu o envio de 

Ofício ao Deputado para que analise as possibilidades de criar uma Lei, obrigando a 

identificação da placa da moto no capacete do motoqueiro, objetivando facilitaria a 

identificação das motos dentro de estabelecimentos. Não havendo mais inscritos nas 

Explicações Pessoais o senhor Presidente antes do encerramento, parabenizou os 

Nobres Edis pelas matérias apresentadas e ressaltou que as solicitações de envio de 

expedientes serão deferidas. Encerrando explanou assuntos sobre o projeto de Lei nº 

10/2013, e com anuência dos Nobres Vereadores convocou duas Sessões 

Extraordinárias nos dias 16 e 17 do corrente mês e ano, as 11:00 horas, na Sala de 

Sessões da Câmara Municipal.  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 


