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

Paraná. Aos vinte e dois 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: 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 

Ayrton Capassi. Na sequência foi submetida ao Plenário a ATA da Nona Sessão 

Ordinária e a ATA da Décima Segunda Sessão Extraordinária, sendo aprovadas por 

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

Ofício nº 116/2013 – EMATER/PR, contendo informações sobre Lei de ATER, Termo 

de Cooperação e Isenção Financeira. As indicações nºs 39 e 40/2013. PALAVRA 

LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os 

presentes, falou sobre sua indicação referente à colocação de placas e instalação de 

radares no perímetro urbano da PR-170 na Rua Ezequias Braz da Silva, justificou sua 

preocupação quanto ao risco de acidentes, isso devido o aumento do fluxo de veículos 

em nosso município e principalmente pela imprudência de alguns motoristas que 

abusam da velocidade e fazem ultrapassagens no referido local. Quanto à questão dos 

Jogos Escolares, buscou informações onde não foi possível a participação de nosso 

município, pelo motivo de nenhum Professor de Educação Física se disponibilizar para 

acompanhar os alunos nos jogos. Usou a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO 

MORAES, após cumprimentar os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação 

solicitando a poda ecológica das árvores de nossa cidade, e se manifestou favorável ao 

vereador Douglas José de Sales, com relação aos perigos de acidentes na Rua Ezequias 

Braz da Silva. Fazendo uso da palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, 

cumprimentou os presentes, disse concordar com o vereador Douglas José de Sales e 

informou que em frente seu estabelecimento há alguns dias por pouco uma senhora 

escapou de ser atropelada por um caminhão, citou vários pontos críticos, mas ressaltou 

que, o local que lhe causa maior preocupação por não ter um redutor de velocidade, é 

próximo ao Posto Itaipu no ponto dos trabalhadores rurais. Com a palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, após os cumprimentos aos presentes, solicitou o envio de 

expediente a EMATER parabenizando toda equipe pelo excelente trabalho, bem como o 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 40 

primoroso atendimento prestado aos produtores rurais de nosso município. 

Prosseguindo parabenizou os Nobres Edis pelas matérias apresentadas e comentou a 

respeito. Quanto sua sugestão ao Deputado Alexandre Curi explanada na Sessão 

anterior, referente à criação de uma Lei Estadual obrigando a identificação das letras e 

números das placas de motos nos capacetes dos condutores, solicitou que antes de ser 

encaminhada ao Deputado, que o Assessor Jurídico da Câmara faça uma analise para 

ver a legalidade do assunto em questão. Fez uso da palavra o vereador ELSON 

SOARES, cumprimentou os presentes, parabenizou os Vereadores José Antonio Moraes 

e Douglas José de Sales pelas indicações apresentadas por ambos, destacou a 

importância da poda das árvores e espera que providências sejam tomadas para coibir o 

abuso no excesso de velocidade dos motoristas na Rua Ezequias Braz da Silva. Ordem 

do Dia: Destacado para única discussão o requerimento nº 12/2013, sem debates a 

matéria é aprovada por unanimidade e encaminha a secretaria da Câmara para 

providências. Projetos da Pauta: 2ª discussão do projeto de Lei nº 11/2013, 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 projeto de Lei nº 

11/2013. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, 

comentou assuntos sobre um evento da COMEL realizado na cidade de Londrina, onde 

esteve juntamente com Prefeito Municipal Onício de Souza, bem como estavam 

presentes vários Prefeitos da região, tratando de assuntos objetivando melhorar a 

qualidade de vida da população. Não havendo mais inscritos nas Explicações Pessoais o 

senhor Presidente antes do encerramento, parabenizou os Nobres Edis pelas matérias 

apresentadas e deferiu todas as solicitações de envio de expedientes. Comunicou que 

brevemente estará disponível o transporte coletivo de Londrina a Florestópolis. 

Finalizando requisitou envio de Ofício a Diretora do Setor de Regulação da Central de 

Leitos de Londrina, solicitando informações quanto aos procedimentos para conseguir 

vagas de internamentos.  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 


