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ATA da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 03 dias do mês de junho 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, 

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 José Antonio Moraes. Na sequência foi submetida ao Plenário a ATA da 14ª 

Sessão Ordinária e a ATA da 15ª Sessão Extraordinária, sendo aprovadas por 

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

Companhia de Saneamento do Paraná – Ofício nº 100/2013, em resposta ao requerimento 

nº 07/2013, referente viabilização de recomposição de pavimento asfáltico em vias 

públicas do município de Florestópolis. As indicações nºs 48 e 49/2013. Câmara 

Municipal de Florestópolis – Exposição de motivos e o projeto de Resolução nº 02/2013, 

alterando a Resolução nº 01/2011. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador 

ADEMILTO LIDUÍNO, após cumprimentar os presentes, agradeceu o presidente da Casa 

por informar e justificar o motivo de sua ausência na Sessão anterior, onde esteve em 

Curitiba juntamente com o prefeito Onício de Souza, em busca de recursos para nosso 

município, informou que foram pleiteados vários projetos visando melhorias para nossa 

cidade. Parabenizou o prefeito pelo excelente trabalho frente ao Executivo Municipal e 

destacou várias conquistas da atual administração. Usou a palavra o vereador DOUGLAS 

JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias 

apresentadas, falou sobre o desempenho do prefeito Onício de Souza na busca por 

recursos, dentre várias conquistas do prefeito, em especial ressaltou as obras de reforma e 

readequação do Hospital Municipal Santa Branca. Com a palavra o vereador JOSÉ 

ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos presentes, fez convite a todos os 

Vereadores e Funcionários desta Casa de Leis, bem como, a todos os presentes, para 

participarem da Reunião da AVEMPAR – Associação de Vereadores do Médio 

Paranapanema, a ser realizada no dia 08 do corrente mês e ano, as 09:00 horas, de antemão 

agradeceu a todos pelo apoio nesta nova missão em assumir a presidência da referida 
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Associação. Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou 

os presentes, elogiou os funcionários deste Legislativo e do Executivo Municipal pelo 

excelente trabalho executado em nossa cidade, objetivando sempre o bem estar da 

comunidade. Encerrando comentou assuntos sobre sua indicação apresentada. Fazendo uso 

da palavra o vereador ELSON SOARES, após cumprimentar os presentes, parabenizou o 

prefeito e sua equipe de trabalho pela excelente administração que está sendo exercida em 

nosso município. Explanou sobre sua indicação solicitando a aquisição de equipamentos 

em benefício aos pequenos produtores, parabenizou os colegas Edis pelas matérias 

apresentadas e manifestou apoio ao vereador José Antonio Moraes quanto à questão da 

AVEMPAR, e que desde já pode contar com sua presença na reunião. Ordem do Dia: 

Projetos da Pauta: 2ª 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. 1ª 

discussão do projeto de Lei nº 18/2013, sem debates o projeto é aprovado por 

unanimidade. Em seguida o Presidente da Casa informou a Pauta da Ordem do Dia da 

próxima Sessão, sendo os projetos de Lei nºs 17 e 18/2013 e o projeto de Lei 

Complementar nº 01/2013. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor 

Presidente antes do encerramento, parabenizou os nobres Vereadores pelas matérias 

apresentadas, declarou apoio incondicional ao vereador José Antonio Moraes e comentou 

assuntos referentes ao programa NASF – 2, bem como, enalteceu o prefeito e toda a 

equipe da Secretaria de Saúde, por aderir ao referido programa, o qual proporcionará 

muitos benefícios à comunidade. 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 e para constar, EU, VALNÊS CARDOSO 

MARIANO,___________, Assessor Legislativo, a digitei e a subscrevi. 

 

 

 

          ________________________                                    _______________________                  

                Silvio Jorge de Oliveira                                                José Antonio Moraes         

                          Presidente                                                                1º Secretário 


