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ATA da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 27 

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 José Antonio Moraes. Na 

sequência foi submetida ao Plenário a ATA da 13ª Sessão Ordinária, sendo aprovada por 

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

Educação – Comunicado nº 085175/2013, informando a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 174/2013, em anexo exposição de 

motivos e o projeto de Lei nº 18/2013, o qual Unifica e Regulamenta as funções dos cargos 

criados pela Lei Municipal nº 1.218/2012, (procurador jurídico e advogado geral), dentro da 

estrutura administrativa do município de Florestópolis, e dá outras providências, solicitando sua 

apreciação em caráter de urgência, imediatamente o referido foi encaminhado as Comissões 

Permanentes para que exarem parecer. Câmara Municipal de Florestópolis – Exposição de 

motivos e o projeto de Decreto Legislativo nº 01/2013, o qual confere Título de Cidadão 

Honorário do município de Florestópolis, após leitura o referido foi encaminhado a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, para que exarem parecer. PALAVRA LIVRE: Fez uso da 

palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, sugeriu ao chefe do 

departamento de obras do município, que sejam cortados alguns parafusos na Praça Central, 

assim evitar machucar crianças no referido local. Continuando solicitou ao presidente que 

intervenha junto ao Executivo, para conceder uma relação constando nomes, função e 

departamento, dos Funcionários da Prefeitura. Finalizando fez um alerta com relação a um trailer 

de lanche localizado na Rua Prefeito Guilherme Mazirone, esquina com a Rua José Trufa, pois o 

mesmo encontra-se em lugar inadequado prejudicando a visão dos motoristas. Com a palavra o 

vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, após cumprimentar os presentes, complementando o 

assunto sobre trailer de lanche, relatou quanto a dois deles sendo um ao lado do outro, na Rua 

Padre Carmelo Romano com a Avenida 14 de Novembro, disse que isso é preocupante, pois no 

local não se consegue passar dois veículos ao mesmo tempo, tornando alto o risco de acidentes, a 

seu ver providências devem ser tomadas com urgência antes que ocorra algo de grave. 

Prosseguindo falou sobre reclamações de moradores da Rua Divina de Oliveira, quanto a defeitos 

no recape asfáltico realizado há pouco tempo, portanto que a empresa responsável seja acionada 

para fazer reparo do serviço. Encerrando sugeriu que fosse levado ao conhecimento do 

encarregado do Departamento de Viação e Obras Públicas, quanto ao acumulo de terra entre o 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 
49 

asfalto e o meio-fio da Rua São João. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 2ª discussão dos 

projetos de Lei nºs 12 e 13/2013, sem debates os projetos são aprovados por unanimidade, sendo 

convocada uma Sessão Extraordinária após a presente Sessão, para deliberação em terceira e 

última discussão dos referidos projetos de Lei.  1ª discussão do projeto de Lei nº 17/2013 e do 

projeto de Lei Complementar nº 01/2013, 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 o projeto de Lei Complementar nº 01/2013 e os projetos de Lei nºs 17 e 18/2013. 

Explicações Pessoais: Inscrito o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, com relação à 

solicitação de relação dos funcionários feita pelo vereador Deneval Boni, disse que é muito 

importante para que, quando houver alguma reclamação tenhamos a ciência da lotação dos 

funcionários municipais. Inscrito o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, argumentou novamente sobre a questão da SANEPAR, onde mais uma vez a 

companhia prorroga o início das obras da rede coletora de esgotamento sanitário de nossa cidade, 

portanto sugere ao senhor presidente que seja feito uma análise do contrato pelo Assessor 

Jurídico desta Casa de Leis, e que sejam tomadas as devidas providências cabíveis a respeito. 

Prosseguindo informou que a presidenta Dilma Rousseff, pretende contratar 6.000 (seis mil) 

médicos sem que façam a prova de adaptação, a seu ver isso seria um equívoco e desconsideração 

com os futuros profissionais da área de nosso país, por isso, solicitou que através da Câmara fosse 

encaminhado um Ofício manifestando recusa sobre tal. Parabenizou o vereador Silvio Jorge de 

Oliveira pelo projeto de Decreto apresentado, o qual confere Título de Cidadão Honorário de 

Florestópolis a Durval Amaral, e sugeriu estudos no sentido de conceder Título de Cidadão 

Honorário ao ex-deputado hoje secretário de estado da fazenda, senhor Luiz Carlos Hauly, que, 

pelos relevantes serviços prestados a comunidade é merecedor dessa honraria, justificou. 

Finalizando requisitou uma indicação para próxima Sessão, referente a reclamações sobre o 

acumulo de água no Conjunto Moradias Alecrim. Não havendo mais inscritos nas Explicações 

Pessoais o senhor Presidente antes do encerramento, justificou a ausência do vereador Ademilto 

Liduíno, por estar na Capital do Estado juntamente com o prefeito Onício de Souza, em busca de 

recursos para o município. Comentou sobre o projeto de Decreto Legislativo de sua autoria, o 

qual confere Título de cidadão Honorário de Florestópolis ao ex-deputado Durval Amaral, se 

manifestou favorável quanto à solicitação do vereador Marcelo Rodrigues, com relação à 

concessão de Título de Cidadão Honorário ao ex-deputado Luiz Carlos Hauly. Prosseguindo fez 

explanações sobre as questões deliberadas na presente e não havendo mais nada 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 


