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ATA da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 04 dias do 

mês de agosto do ano de 2014, às 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, sob a presidência do vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Na ocasião, constatou-se a 

presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: AYRTON CAPASSI, DENEVAL BONI, 

DOUGLAS JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO 

RODRIGUES e WALTER XAVIER DA CRUZ. Não se fez presente o vereador ADEMILTO 

LIDUÍNO. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos 

com a leitura de um texto Bíblico, feita pelo vereador José Antonio Moraes. Em seguida o primeiro 

secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Ofícios do Poder Executivo Municipal – Ofício nº 

210/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 32/2014 – Súmula: Autoriza a abertura 

de Crédito Adicional Especial e dá outras providências; Ofício nº 212/2014, em anexo exposição de 

motivos e o projeto de Lei nº 33/2014 – Súmula: Institui o Programa de Recuperação Fiscal no 

Município de Florestópolis (REFIS – FLORESTÓPOLIS); e o Ofício nº 219/2014, em anexo exposição 

de motivos e o projeto de Lei nº 34/2014 – Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder a 

SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná, Servidão Administrativa, em parte da área de terras 

rural denominada Chácara Nova Esperança, de propriedade do município de Florestópolis, e dá outras 

providências, após leitura as proposições foram encaminhadas as devidas Comissões Permanentes para 

analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS 

JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, parabenizou o colega Edil Deneval Boni pelo seu 

aniversário. Prosseguindo enalteceu o presidente da AVEMPAR vereador José Antonio Moraes, pela 

ótima Reunião realizada na cidade de Cambé. Justificou sua ausência na Sessão anterior na ocasião 

esteve com o prefeito em Curitiba em busca de recursos para a construção de mais uma Unidade Básica 

de Saúde. Destacou as obras de pavimentação e recape asfáltico e parabenizou o prefeito e funcionários 

por tal. Finalizando elogiou o Assessor Jurídico desta Casa de Leis, não só pela presença, mas pelo 

excelente trabalho que vem desenvolvendo no Jurídico da Câmara. Usou a palavra o vereador AYRTON 

CAPASSI, após cumprimentar os presentes, desejou felicidades ao vereador Deneval Boni pelo seu 

aniversário. Continuando sugeriu ao senhor presidente a convocação de Sessões Extraordinárias para 

votação dos projetos apresentados, pois a seu ver são de elevada importância para o município e de 

interesse da comunidade. Encerrando parabenizou o prefeito pelas obras de recape e pavimentação 

asfáltica, em especial pelos redutores de velocidade (quebra-molas), feitos em diversos pontos críticos e 

de grande necessidade. Com a palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, 
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parabenizou o nobre vereador Deneval Boni pelo seu aniversário, e parabenizou o presidente da 

AVEMPAR José Antonio Moraes, pela brilhante reunião realizada na cidade de Cambé onde estiveram 

presentes oito vereadores desta Casa de Leis. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO 

MORAES, após os cumprimentos aos presentes, agradeceu os colegas vereadores pelos elogios e pelas 

presenças nas reuniões da AVEMPAR, e ainda, agradeceu o secretário Valnês Cardoso Mariano pelo 

ótimo trabalho desempenhado nas reuniões. Finalizando explanou assuntos sobre as obras de 

pavimentação e recape asfáltico, e sobre a importância da rede coletora de esgoto que brevemente será 

iniciada em nossa cidade. Não havendo matérias para a Ordem do Dia, em seguida o presidente da 

Casa informou a pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão, sendo inclusos os projetos de Lei nºs 

32, 33 e 34/2014. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente antes do 

encerramento destacou a reunião da AVEMPAR, parabenizou o presidente José Antonio Moraes pelo 

trabalho desenvolvido diante da Instituição. Parabenizou o vereador Deneval Boni pelo seu aniversário e 

justificou a ausência do vereador Ademilto Liduíno, o qual teve que se ausentar por motivos 

particulares. 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 


