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ATA da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

20 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: 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 12ª Sessão 

Ordinária e a ATA da 14ª Sessão Extraordinária, sendo aprovadas por unanimidade. Em 

seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Companhia de Saneamento 

do Paraná – SANEPAR – Ofício nº 285/2013, em resposta ao Ofício nº 026/2013, referente à 

previsão de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Florestópolis. As indicações 

nºs 45 a 47/2013. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Encaminhando o seguinte: Ofício nº 

155/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei Complementar nº 01/2013, o qual 

dá nova redação ao §2º do artigo 14 da Lei Complementar nº 04/2009, e o Ofício nº 159 /2013, 

em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 17/2013, autorizando o Poder Executivo 

Municipal a promover serviços de patrolamento e recuperação de carreadores nas propriedades 

rurais particulares e dá outras providências, em ambos os projetos o Executivo solicita 

apreciação em caráter de urgência, os quais imediatamente foram encaminhados as Comissões 

Permanentes para que exarem parecer. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador 

DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador José 

Antonio Moraes pela iniciativa de assumir a presidências da AVEMPAR - Associação dos 

Vereadores do Médio Paranapanema, e manifestou votos de confiança e apoio ao 

companheiro. Falou sobre a liberação do centro cirúrgico do nosso Hospital, parabenizou o 

prefeito Onício de Souza e os Edis desta Casa de Leis, por mais essa importante conquista. 

Usou a palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, elogiou o vereador 

José Antonio Moraes pela disposição em assumir a presidência da AVEMPAR, parabenizou os 

colegas Edis pelas matérias apresentadas, e ainda, parabenizou o Prefeito Municipal Onício de 

Souza, pela liberação do centro cirúrgico do Hospital de nossa cidade. Finalizando 

congratulou-se com o Prefeito em face do atendimento a sua indicação referente à aquisição de 

um leitor de código de barras e um scâner, para o setor de identificação do município. Com a 

palavra o vereador DENEVAL BONI, após cumprimentar os presentes, requisitou ao senhor 

Presidente que intervenha junto ao Prefeito, no sentido de conseguir informações quanto à 

situação de pagamento de precatórios do município, aumento salarial aos funcionários do 

Departamento de Viação e Obras Públicas (BARRACÃO), bem como, aos Professores. 
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Fazendo uso da palavra o vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, exaltou 

o vereador José Antonio Moraes por se dispor em assumir a presidência da AVEMPAR, e 

parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias apresentadas. Com a palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, após os cumprimentos aos presentes, falou sobre a iniciativa do 

vereador José Antonio Moraes de assumir a AVEMPAR, parabenizou-o por isso e disse que 

terá o apoio de todos os vereadores desta Casa de Leis. Prosseguindo solicitou o envio de 

Ofício ao Prefeito de Porecatu senhor Walter Tenan, em agradecimento pelo apoio concedido a 

Florestópolis, no período em que nosso Hospital esteve com o centro cirúrgico interditado. 

Finalizando comentou assuntos sobre sua indicação apresentada, na qual sugere ao Prefeito a 

aquisição de um veículo micro-ônibus para transportar pacientes a Londrina. Fez uso da 

palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, parabenizou 

os colegas Vereadores pelas matérias apresentadas, falou a respeito da liberação do centro 

cirúrgico do Hospital Municipal Santa Branca e elogiou o Prefeito Municipal por mais essa 

conquista. Usou a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos 

presentes, agradeceu os Nobres Vereadores pelos manifestos de apoio, quanto à incumbência 

de assumir a presidência da AVEMPAR, comentou assuntos sobre a importância da referida 

Associação para os Vereadores, em seguida agradeceu os funcionários Valnês Cardoso 

Mariano e Elizangela Aparecida Sampaio, os quais ajudaram a organizar o recinto da Câmara 

para realização da 1ª Reunião da AVEMPAR, realizada no último dia 18 de maio. Finalizando 

comentou assuntos referentes ao Ofício da SANEPAR, contendo informações relativas à 

implantação da rede coletora de esgotamento sanitário em Florestópolis. Ordem do Dia: 

Projetos da Pauta: 1ª discussão dos projetos de Lei nºs 12 e 13/2013, sem debates os 

projetos são aprovados por unanimidade. Em seguida o Presidente da Casa informou a Pauta 

da Ordem do Dia da próxima Sessão, sendo os projetos de Lei nºs 12 e 13/2013. Explicações 

Pessoais: Não havendo inscritos nas Explicações Pessoais o senhor Presidente antes do 

encerramento, falou sobre o novo compromisso do vereador José Antonio Moraes, manifestou 

total apoio ao companheiro e disse que com certeza norteará com eficácia isso sabedores que 

somos de sua competência. Comentou a respeito da liberação do centro cirúrgico do nosso 

Hospital e solicitou o envio de expediente ao senhor Prefeito e a toda equipe da Secretaria de 

Saúde do município, pelo empenho dedicado para a viabilidade dessa importante conquista. 

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       


