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ATA da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 05 dias do mês de agosto 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 Ayrton Capassi. Na sequência foi submetida ao Plenário a ATA da 17ª 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 programa saúde na escola. Unidade de 

Regulação de Leitos Macro Norte – Ofício nº 015/2013, em resposta ao Ofício nº 

052/2013, referente a esclarecimentos sobre os critérios para cadastramento de pacientes. 

A indicação nº 52/2013. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 228/2013, 

encaminhando em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 25/2013, autorizando 

o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia de Habitação do Paraná 

– COHAPAR e/ou com as empresas contratadas ou conveniadas desta, a fim de conceder 

isenções fiscais relativas à construção de unidades habitacionais vinculadas a programas 

habitacionais de interesse social, e dá outras providências. Prefeitura Municipal de 

Florestópolis – Ofício nº 289/2013, encaminhando em anexo exposição de motivos e o 

projeto de Lei nº 30/2013, o qual dispõe sobre a transformação e inclusão de área 

específica localizada na zona rural do município, em zona de expansão urbana e dá outras 

providências. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o Prefeito pela conclusão da pavimentação 

asfáltica e da Praça denominada Zumira Rodrigues de Abreu, no Conjunto Habitacional 

Vale do Amanhecer, pela reforma que está sendo realizada no prédio do Centro de 

Educação Infantil Miguel Teles de Lima e ressaltou a necessidade de reformas das mesas 

do refeitório da mesma, e ainda, pela retirada dos parafusos da Praça Central e as faixas de 
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pedestres feitas em diversas ruas da cidade. Usou a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ 

DE SALES, após cumprimentar os presentes, parabenizou o Prefeito Municipal por mais 

uma obra que será inaugurada na sexta-feira, referindo-se as casas do Conjunto 

Habitacional Paulo Baise, parabenizou-o pela pavimentação e a Praça do Conjunto 

Habitacional Vale do Amanhecer, bairro onde uma Rua leva o nome de seu saudoso pai, e 

enfatizou a excelente escolha e merecida homenagem quanto à denominação da Praça 

Zumira Rodrigues de Abreu. Finalizando parabenizou o vereador Marcelo Rodrigues pela 

indicação apresentada, enalteceu os nobres Vereadores pela presença no Estádio João Dias 

Dos Reis, destacou o trabalho dos diretores, comissão técnica, jogadores, enfim, de todos 

que estão envolvidos nessa brilhante campanha do Esporte Clube Florestópolis, rumo a 

conquista de mais um título. Com a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação ao senhor Prefeito, 

quanto às possibilidades de adquirir uma academia ao ar livre a ser instalada na Praça 

Zumira Rodrigues de Abreu, no Conjunto Habitacional Vale do Amanhecer, deu ênfase a 

homenagem feita a sua Avó quanto à denominação da referida Praça, e agradeceu o 

vereador Douglas José de Sales pelas palavras ditas. Encerrando parabenizou o Prefeito 

Municipal Onício de Souza, pelas inúmeras obras e benfeitorias que estão sendo realizadas 

em nossa cidade. Sem Matérias para a Ordem do Dia e não havendo inscritos nas 

Explicações Pessoais, o senhor Presidente antes do encerramento parabenizou o vereador 

Marcelo Rodrigues pela indicação apresentada, 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 


