
 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 
53 

ATA da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 10 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, SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA e WALTER XAVIER DA CRUZ, e ausente o vereador MARCELO 

RODRIGUES. 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 16ª 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 

incentivo de implantação aos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF. Ministério da 

Educação – Comunicado nº 140248/2013, informando a liberação de recursos financeiros 

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

Educação. A indicação nº 50/2013. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 

192/2013, encaminhando em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 19/2013, o 

qual introduz alterações na Lei que instituiu o Diário Oficial Digital do Município de 

Florestópolis, Estado do Paraná, e dá outras providências. PALAVRA LIVRE: Fez uso da 

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

sobre a reunião da AVEMPAR realizada nesta Casa de Leis e parabenizou o vereador José 

Antonio Moraes por assumir a presidência da entidade. Usou a palavra o vereador 

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

José Antonio Moraes por mais essa conquista, disse que foi marcante a presença em 

grande número de Vereadores na reunião, principalmente a presença de todos os colegas 

Edis desta Câmara e do prefeito municipal Onício de Souza. Prosseguindo comentou sobre 

uma situação desagradável quanto às pessoas que ficam na Praça Central e em outros 

lugares da cidade, isso tem gerado críticas da comunidade e cobranças por alguma 

solução, portanto sugeriu moção entre os Vereadores desta Casa, o Prefeito, Secretaria de 
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Saúde e assistência Social, para estudarem alguma forma de resolver essa questão. 

Finalizando parabenizou o vereador Deneval Boni pela indicação apresentada. Fazendo 

uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, falou sobre sua 

indicação solicitando a reforma das mesas do refeitório do Centro Municipal de Educação 

Infantil Miguel Teles de Lima, e ainda, parabenizou o vereador José Antonio Moraes pela 

conquista da presidência da AVEMPAR. Com a palavra o vereador ELSON SOARES, 

cumprimentou os presentes, falou sobre a reunião da AVEMPAR realizada nesta Câmara 

Municipal, parabenizou o vereador José Antonio Moraes por assumir a presidência da 

Associação, destacou a união dos Vereadores desta Casa e do prefeito Onício de Souza. 

Parabenizou o vereador Deneval Boni pela indicação apresentada e manifestou-se 

favorável quanto à sugestão do vereador Douglas José de Sales. Usando a palavra o 

vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, fez elogios ao vereador 

José Antonio Moraes pela posse na presidência da AVEMPAR, bem como, parabenizou o 

presidente desta Casa de Leis vereador Silvio Jorge de Oliveira, pelo apoio e 

companheirismo nessa brilhante conquista. Comentou assuntos referentes à preocupação 

do vereador Douglas José de Sales quanto às pessoas que ficam nas ruas, disse que sua 

atitude de imediato é de não dar esmolas, más sabe que somente isso não basta e que 

providencias tem que ser tomadas para resolver esse problema. Fez uso da palavra o 

vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, disse que não poderia deixar 

de dar os parabéns ao vereador José Antonio Moraes, eleito por unanimidade como 

presidente da AVEMPAR, enfatizou que isso é motivo de muito orgulho para todos nós 

vereadores. Encerrando parabenizou o vereador Deneval Boni pela indicação apresentada. 

Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos 

presentes, comentou assuntos referentes à Reunião Ordinária da AVEMPAR realizada no 

último dia oito nesta Casa de Leis, onde disputou a presidência e foi eleito por 

unanimidade, destacou que foi marcante a presença de todos os Vereadores desta Casa e 

agradeceu-os pelo apoio em seu novo compromisso. Encerrando falou sobre a indicação 

apresentada pelo vereador Deneval Boni e sobre a preocupação do vereador Douglas José 

de Sales, disse que seria interessante uma reunião com representantes de diversos órgãos 

para debater sobre o assunto. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 3ª e última discussão e 

votação do projeto de Lei nº 17/2013 e do projeto de Lei Complementar nº 01/2013, 

sem debates os projetos são aprovados por unanimidade e despachados ao Executivo para 
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sanção. 2ª discussão e votação do projeto de Lei nºs 18/2013, sem debates o projeto é 

aprovado por unanimidade. Única discussão e votação do projeto de Resolução nº 

02/2013, 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 o projeto de Lei nº 

18/2013. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, parabenizou 

o vereador Deneval Boni pela matéria apresentada e justificou a ausência do vereador 

Marcelo Rodrigues, devido estar em Curitiba juntamente com o prefeito Onício de Souza, 

em busca de recursos e tratando assuntos de interesse da municipalidade. Não havendo 

mais inscritos nas Explicações Pessoais o senhor presidente antes do encerramento, 

parabenizou o vereador Deneval Boni pela indicação apresentada, falou sobre o assunto 

orado pelo vereador Douglas José de Sales, realmente é uma questão muito importante e 

que é preciso unir força para tentar resolver a situação destas pessoas que vivem refém do 

vício do álcool. Conforme dito pelo vereador Ademilto Liduíno reforçou o motivo da 

ausência do Edil Marcelo Rodrigues. Finalizando comentou assuntos sobre a reunião da 

AVEMPAR, fez agradecimentos aos Nobres Vereadores pela marcante presença na 

referida e parabenizou o vereador José Antonio Moraes pela posse na presidência da 

Associação, na certeza de que desempenhará um ótimo trabalho, em face de sua 

capacidade e de sua competência. 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 


