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

13 dias do mês de maio do ano de 2013, 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, WALTER XAVIER DA 

CRUZ e ausente o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Sob a Presidência em exercício 

do vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, que após verificar haver quorum, declarou aberta a 

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

Marcelo Rodrigues. Na sequência foi submetida ao Plenário a ATA da 11ª Sessão Ordinária, 

sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do 

Expediente do Dia: Telegrama do Ministério da Saúde Secretaria Executiva, informando a 

liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao art. 1º da 

Lei nº 9.452, de 20/03/1997 – Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Florestópolis – 

Programa: Pagamento de PAB Fixo. Ministério da Educação – Comunicado nº 041935/2013, 

informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Secretaria de Estado da Educação – 

SEED - Ofício nº 983/2013, reportando ao requerimento nº 04/2013 de autoria do vereador 

José Antonio Moraes. Por fim, as indicações nºs 41 a 44/2013. PALAVRA LIVRE: Fez uso da 

palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, falou sobre a 

viagem que fez a Brasília e realçou a ótima recepção dos Deputados nos gabinetes que esteve 

visitando. Quanto às máquinas entregues pelo Governo Federal parabenizou a Presidenta 

Dilma Rousseff e falou sobre uma situação desagradável que acorreu envolvendo militantes do 

PT e parentes do Prefeito, no momento em que tiravam fotos junto às máquinas expostas na 

Praça Central, disse que ficou muito chateado com o ocorrido e por isso exigiu respeito a sua 

pessoa. Com a palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, após cumprimentar os presentes, 

parabenizou a Presidenta Dilma Rousseff pelas máquinas novas, disse que isso é nada mais 

que obrigação da Presidenta, uma vez que foi muito bem votada em nosso Município, e ainda, 

enfatizou alguns requisitos a serem cumpridos pelo município para conseguir tal benefício, por 

isso parabenizou o Prefeito e sua Equipe pela competência na Administração. Encerrando 

enalteceu os Vereadores desta Casa de Leis pela capacidade e inteligência no desempenho de 

suas funções, visando sempre aprovar o melhor para nossa cidade. Usou a palavra o vereador 

AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Douglas José de 

Sales pela condução dos trabalhos, tendo em vista a ausência do Presidente que acompanha sua 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 43 

esposa em consulta médica. Quanto à viagem a Brasília disse que foram solicitadas emendas e 

fica a expectativa de que Florestópolis seja contemplada e se isso acontecer será muito bem 

vindo. Finalizando falou que não concorda com atitudes de pessoas que perderam a eleição e 

ficam querendo atrapalhar o trabalho de quem está à frente da Administração, muitos falavam 

que o Prefeito não pagaria os financiamentos dos caminhões, mas o que se vê é o contrário, 

pois o município está com as contas e as certidões negativas em dia, portanto aos que perderam 

as eleições que esperem uma próxima oportunidade e não atrapalhem o ótimo trabalho que está 

sendo realizado em nossa cidade. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão do projeto 

de Lei nº 15/2013, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade. Explicações Pessoais: 

Inscrito o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, parabenizou as mães presentes pela semana do dia 

das mães e assim estendeu a todas as mães de nossa cidade, prosseguindo parabenizou o 

vereador Walter Xavier da Cruz pela indicação apresentada. Encerrando destacou várias obras 

executadas pelo Prefeito Onício de Souza e fez elogios pela excelente Administração. Inscrito 

o vereador MARCELO RODRIGUES, após cumprimentar os presentes, parabenizou o 

Presidente em exercício pela ótima condução dos trabalhos, e parabenizou todas as mães pela 

especial data em comemoração ao dia das mães. Comentou assuntos sobre as máquinas 

entregues ao município pelo Governo Federal, disse que é lamentável esses rumores de quem 

fez ou deixou de fazer, pois isso não leva a nada, se foi o Governo Federal ou se foi o Governo 

do Estado, o importante é que estão cumprindo com suas obrigações. Finalizando disse que 

estão de parabéns os Vereadores e o Prefeito pelo excelente trabalho que está sendo realizado 

em nossa cidade. Não havendo mais inscritos nas Explicações Pessoais o senhor Presidente em 

exercício antes do encerramento, com o consentimento dos Nobres Vereadores convocou Duas 

Sessões Extraordinárias, sendo nos dias 14 e 15do corrente mês e ano, as 11:00 horas, na 

Câmara Municipal, para deliberação do projeto de Lei do Executivo nº 15/2013, em segunda e 

terceira discussão. Prosseguindo comentou assuntos referentes à viagem a Brasília, fez 

explanações sobre as questões deliberadas na pauta da presente Sessão e deixou um abraço 

especial a todas as mães pela comemoração de seu dia. 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       


