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ATA da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 17 

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 Silvio Jorge de Oliveira. 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: Prefeitura 

Municipal de Florestópolis – Ofício nº 212/2013, convite aos Nobres Vereadores para 

participarem da inauguração da nova estrutura do Hospital Municipal Santa Branca. A indicação 

nº 51/2013. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 206/2013, encaminhando em anexo 

exposição de motivos e o projeto de Lei nº 20/2013, o qual dispõe sobre as Diretrizes para a 

Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2014 do Município de Florestópolis, Estado 

do Paraná, e dá outras providências. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 213/2013, 

encaminhando em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 21/2013, autorizando a 

celebração de Convênio e repasse de Subvenção Social ao PROVOPAR – Programa do 

Voluntariado Paranaense de Florestópolis, e dá outras providências. PALAVRA LIVRE: Fez uso 

da palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, parabenizou os 

membros da diretoria do Esporte Clube Florestópolis pela brilhante campanha na Copa Brasil Sul 

e comentou assuntos sobre a inauguração do Hospital Municipal Santa Branca, que contará com a 

presença do Governador Beto Richa. Com a palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, 

cumprimentou os presentes, falou a respeito de sua indicação apresentada solicitando a reposição 

de telhas do teto do Ginásio de Esportes Prefeito Nicolau Caldeira. Fazendo uso da palavra o 

vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, bem como agradeceu-os pela brilhante 

presença nesta Casa de Leis. Usou a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, após 

cumprimentar os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas Matérias apresentadas e desejou 

uma ótima semana a todos. Usando a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, agradeceu 

os presentes pela honra e o prestígio de estarem acompanhando a realização de mais uma Sessão. 

Fez uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, agradeceu 

o presidente da Casa e o vereador Ademilto Liduíno, por justificarem sua ausência na Sessão 

anterior, motivo pelo qual esteve na cidade de Curitiba juntamente com o Prefeito Municipal 
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tratando de assuntos de interesse do Município. Finalizando parabenizou o vereador José Antonio 

Moraes pela posse como presidente da AVEMPAR. Usou a palavra o vereador AYRTON 

CAPASSI, cumprimentou os presentes, disse que foi indagado por várias pessoas que reclamaram 

que um dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil não estaria funcionando, causando transtornos 

aos usuários, portanto se realmente proceder tal informação que seja encaminhado um ofício 

solicitando providências. Com a palavra o vereador DENEVAL BONI, após cumprimentar os 

presentes, sugeriu uma indicação ao Prefeito solicitando a instalação de uma escada rolante no 

prédio da Prefeitura, objetivando facilitar o acesso dos cadeirantes quando quiserem acompanhar 

as Sessões na Câmara Municipal e para falarem com o Prefeito. Ordem do Dia: Projetos da 

Pauta: 3ª discussão e votação do projeto de Lei nº 18/2013, sem debates o projeto é aprovado 

por unanimidade e despachado ao Executivo para sanção. 1ª discussão e votação dos projetos 

de Lei nºs 19, 20 e 21/2013, sem debates os projetos são aprovados por unanimidade, sendo 

convocadas duas Sessões Extraordinárias para deliberação em segunda e terceira discussão e 

votação dos referidos projetos de Lei. Única discussão e votação secreta do projeto de Decreto 

Legislativo nº 01/2013, sendo nomeados os vereadores Ayrton Capassi e Elson Soares, para 

atuarem como escrutinadores na referida votação e os mesmos conferiram e autenticaram as 

cédulas juntamente com o Presidente da Casa. Prosseguindo foi executada a votação através de 

escrutínio secreto, um vereador por vez, chamados nominalmente pelo senhor Presidente, na 

ordem como segue: DENEVAL BONI, AYRTON CAPASSI, WALTER XAVIER DA CRUZ, 

JOSÉ ANTONIO MORAES, ADEMILTO LIDUÍNO, MARCELO RODRIGUES, ELSON 

SOARES, DOUGLAS JOSÉ DE SALES e o Presidente deste Legislativo, vereador SILVIO 

JORGE DE OLIVEIRA. Na sequência os escrutinadores nomeados ao ato, procederam à devida 

apuração, que obteve o seguinte resultado: 08 (oito) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, 

sendo aprovado, com isto fica conferido o Título de Cidadão Honorário de Florestópolis, ao 

Excelentíssimo senhor Durval Amaral. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor 

Presidente antes do encerramento, anunciou o Recesso Legislativo retornando os trabalhos no dia 

05 de agosto. 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 


