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

Aos vinte e nove 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 Ayrton Capassi. 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: Prefeitura Municipal de Florestópolis – Encaminhando os seguintes Ofícios: nº 

137/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 12/2013, autorizando a doação de bens 

imóveis, o nº 140/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 13/2013, o qual autoriza 

a alienação de bem imóvel de propriedade do município de Florestópolis e dá outras providências, e o 

nº 142/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 15/2013, autorizando a alienação de 

veículos automotores de propriedade do município de Florestópolis, e dá outras providências. 

PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os 

presentes, comentou assuntos sobre sua viagem a Curitiba onde participou de evento do PT, que 

contou com a presença de vários líderes do partido, informou que no dia 17 de maio a Presidenta 

Dilma Rousseff juntamente com seu Ministério, estarão na cidade de São José dos Pinhais, em evento 

para tratar de assuntos de interesse dos Municípios de pequeno porte, o qual será encaminhado convite 

ao Prefeito Municipal Onício de Souza. Com a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, 

cumprimentou os presentes, sobre sua indicação apresentada na Sessão anterior, salientou que foi 

indagado por uma pessoa que quase foi atropelada na PR-170, portanto sugeriu que algo seja feito com 

urgência antes que acorra alguma fatalidade. Usou a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, 

após cumprimentar os presentes, comentou assuntos sobre a informação do vereador Walter Xavier da 

Cruz, quanto à presença da Presidenta Dilma Rousseff no Estado do Paraná, e inteirou a liberação do 

Governo Federal de uma motoniveladora e uma pá carregadeira para Florestópolis, e por isso o 

Prefeito está apresentando projeto de alienação das máquinas usadas. Ordem do Dia: Projetos da 

Pauta: 3ª e última discussão do projeto de Lei nº 11/2013, sem debates o projeto é aprovado por 

unanimidade e despachado ao Executivo para sanção. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos 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.  

 

 

          _______________________                                        _______________________   

                 Douglas José de Sales                                                    José Antonio Moraes       

               Presidente em exercício                                                        1º Secretário 


