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ATA da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 12 dias do 

mês de maio do ano de 2014, às 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, sob a presidência do vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Na ocasião, constatou-se a 

presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI, 

DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, 

MARCELO RODRIGUES e WALTER XAVIER DA CRUZ. Havendo quórum o senhor presidente 

declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico, feita pelo 

vereador José Antonio Moraes. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: 

Informativos de recursos do Ministério da Saúde nºs 18.213 e 18. 214/2014. Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Florestópolis – Convite aos nobres vereadores para 

participarem de uma apalestra relativa ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Violência Sexual de 

Crianças e Adolescentes. A indicação nº 07/2014. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 

127/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 20/2014 – Súmula: Dispõe sobre 

reajuste salarial para os servidores públicos e dá outras providências. Câmara Municipal de Florestópolis 

– A Mesa Diretora da Câmara encaminha os seguintes projetos de Lei: nº 21/2014 – Súmula: Corrige o 

subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Florestópolis; nº 22/2014 – Súmula: Corrige 

monetariamente os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais de Florestópolis; 

e o nº 23/2014 – Súmula: Corrige monetariamente os vencimentos correspondentes aos cargos em 

comissão da Câmara Municipal de Florestópolis, imediatamente as referidas proposições foram 

encaminhadas as devidas Comissões Permanentes, para análise e que exarem os pareceres. PALAVRA 

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

parabenizou os dirigentes da ASEMUF pela festa realizada no fim de semana, bem como parabenizou o 

trabalho da polícia militar no local. Parabenizou o prefeito municipal quanto ao reajuste salarial dos 

servidores municipais, destacou obras que brevemente serão realizadas, entre elas de pavimentação e 

recape asfáltico, e a rede coletora de esgoto, enfatizou o trabalho dos vereadores desta Casa de Leis para 

que tais benfeitorias se tornem realidade, pois ambos trabalham visando o melhor para o município. 

Prosseguindo elogiou o Assessor Jurídico da Câmara pelo excelente trabalho realizado, parabenizou o 

vereador Elson Soares pela indicação apresentada e exaltou o presidente da AVEMPAR José Antonio 

Moraes, por mais uma brilhante reunião realizada na cidade de Prado Ferreira. Usou a palavra o 

vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, comentou sobre sua indicação ao prefeito 

solicitando a aquisição de aparelhos televisores, para serem instalados nos quartos de internamentos do 

Hospital Santa Branca, com isso visa aperfeiçoar o atendimento aos usuários. Parabenizou o prefeito 

Onício de Souza pelo jantar realizado em comemoração ao Dia das Mães, e ainda, parabenizou o 

presidente da AVEMPAR José Antonio Moraes, por mais uma excelente reunião realizada. Com a 

palavra o vereador DENEVAL BONI, após cumprimentar os presentes, solicitou uma indicação ao 

prefeito municipal quanto as possibilidades de viabilizar uma relação dos bens da prefeitura. Finalizando 
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criticou a atitude da polícia militar em uma ocorrência envolvendo um cidadão de nossa cidade, onde a 

seu ver o mesmo não merecia ter passado por tal constrangimento. Usando a palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, destacou o trabalho dos vereadores desta Casa 

de Leis objetivando sempre o melhor para a comunidade. Parabenizou o vereador Elson Soares pela 

indicação apresentada e deu os parabéns ao presidente da AVEMPAR José Antonio Moraes, por mais 

uma proveitosa reunião. Encerrando enalteceu o prefeito pela festa no CCI em comemoração ao Dia das 

Mães, e informou que o prefeito foi a Brasília participar da Marcha dos Prefeitos. Fez uso da palavra o 

vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, exaltou o prefeito Onício de Souza 

pelo reajuste salarial aos servidores municipais, e ainda, parabenizou todos os responsáveis pela 

organização e realização da festa em comemoração ao Dia das Mães no CCI. Destacou o ótimo trabalho 

realizado pelo presidente da AVEMPAR José Antonio Moraes e parabenizou-o por mais uma brilhante 

reunião. Finalizando parabenizou o prefeito municipal pelo recape asfáltico feito na Rua Luiz Zamian, e 

parabenizou o vereador Elson Soares pela indicação apresentada. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 3ª 

e última discussão e votação do projeto de Lei Complementar nº 01/2014 e dos projetos de Lei nºs 

08, 09 e 10/2014, sem debates os projetos são aprovados por unanimidade e despachados ao Executivo 

para sanção. 1ª discussão e votação dos projetos de Lei nºs 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19/2014, sem 

debates os projetos são aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão, 

ficam os projetos de Lei em tramitação. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador JOSÉ ANTONIO 

MORAES, após cumprimentar os presentes, falou sobre a questão do reajuste salarial, discorreu 

assuntos referentes a reunião da AVEMPAR realizada na cidade de Prado Ferreira e, manifestou 

congratulações aos vereadores desta Casa de Leis, pois todos se fizeram presentes na referida reunião 

trabalhando para almejar melhorias para a nossa região, e ainda, aproveitou a ocasião para informar a 

data da próxima reunião da AVEMPAR, a realizar-se no dia 21 de junho na cidade de Cambé. 

Finalizando parabenizou o vereador Elson Soares pela indicação apresentada e parabenizou o prefeito 

pela realização da festa no CCI em comemoração ao Dia das Mães. Não havendo mais inscritos o senhor 

presidente antes do encerramento, convocou os nobres Edis a três Sessões Extraordinárias, sendo nos 

dias 13, 14 e 15 do corrente mês e ano, às 11:00 horas, na sala de Sessões da Câmara Municipal, para 

deliberação dos projetos de Lei nºs 20, 21, 22 e 23/2014. Prosseguindo fez explanações sobre os 

assuntos deliberados na pauta da presente, agradeceu a presença de todos, em especial a presença dos 

alunos do Colégio Estadual  Professora Eudice Ravagnani de Oliveira. Nada mais a se tratar declarou 

encerrada a Sessão, da qual lavrei esta ATA que, lida e não havendo retificação, será devidamente 

aprovada e assinada, e para constar, EU, VALNÊS CARDOSO MARIANO,____________, Assessor 

Legislativo, a digitei e a subscrevi. 
 

 

               ________________________                                             _______________________                       
                    Silvio Jorge de Oliveira                                                        José Antonio Moraes         
                              Presidente                                                                        1º Secretário       


