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ATA da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 12 

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, 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 Silvio Jorge de 

Oliveira. Na sequência foi submetida ao Plenário a ATA da 18ª 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 – Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de 

Florestópolis – Programa: Pagamento de piso estratégico. Convite aos Edis e toda a comunidade 

para a “II Semana de Integração Escola Comunidade”, no dia 19/08/2013, na quadra do Colégio 

Eudice. Convite da Pastoral da Criança da Arquidiocese de Londrina, para a celebração 

Eucarística em Ação de Graça por 30 anos a serviço da vida, a realizar-se em 15 de setembro de 

2013. Ministério Público do Estado do Paraná - Ofício nº 86/2013, informando sobre as diretrizes 

de transição para o primeiro processo de escolha unificada dos Conselheiros Tutelares em todo 

território nacional. Prefeitura Municipal de Florestópolis encaminhando os seguintes Ofícios: nº 

289/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei Complementar nº 02/2013 – 

Súmula: Extingue a “Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos”, e dá outras 

providências, nº 224/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei Ordinária nº 

24/2013 – Súmula: Institui a Unidade Fiscal de Florestópolis – UFIF, para efeito de cálculo de 

atualização monetária e de conversão de valores pertencentes a Fazenda Pública Municipal de 

Florestópolis, nº 286/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 27/2013 – 

Súmula: Autoriza o Município de Florestópolis a alienar bens imóveis através de termo de cessão 

de uso com encargos e posterior doação para atividade comercial, nº 287/2013, em anexo 

exposição de motivos e o projeto de Lei nº 28/2013 – Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal transformar a natureza jurídica de ária institucional de uso especial do povo em bens 

dominiais, e dá outras providências, nº 288/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de 

Lei nº 29/2013 – Súmula: Disciplina o exercício do comércio ambulante em logradouros e vias 

públicas no Município de Florestópolis, e o nº 297/2013, em anexo exposição de motivos e o 

projeto de Lei nº 32/2013 – Súmula: Institui o Programa de Recuperação Fiscal no Município de 
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Florestópolis (REFIS – FLORESTÓPOLIS). Na sequência todos os projetos supra mencionados 

foram encaminhados as Comissões para que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso 

da palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito e os 

colegas Edis, pela inauguração de mais 52 (cinquenta e duas) casas do Conjunto Paulo Baise, 

destacou a reforma que está sendo realizada C.M.E.I. – Miguel Teles de Lima, bem como a sala 

de Raio-X que está sendo preparada no Hospital Municipal Santa Branca e, que brevemente 

estará funcionando. Com a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, após cumprimentar 

os presentes, parabenizou o prefeito Onício de Souza pela inauguração do Conjunto Paulo Baise, 

parabenizou o senhor presidente pela benção recebida de Deus, que foi o nascimento de sua filha, 

desejou muita saúde e paz a sua família. Prosseguindo comentou assuntos sobre o projeto de Lei 

estabelecendo regras quanto ao exercício do comércio ambulante em nossa cidade, disse que isso 

é muito importante e necessário. Encerrando comunicou sobre um trabalho que está sendo 

realizado pela direção do CRAS, em atenção aos alcoólatras e usuários de drogas, convidou os 

presentes e os Nobres Vereadores para estarem participando. Usou a palavra o vereador 

AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito municipal pela entrega 

de 52 (cinquenta e duas) casas no Conjunto Paulo Baise, comentou assuntos referentes ao projeto 

de Lei que trata sobre o REFIS, e devido a importância para os inscritos em dívida ativa, sugeriu 

as Comissões que exarem o parecer para ser colocado em votação em regime de urgência. 

Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação dos projetos de Lei nºs 25, 30 e 

32/2013, sem debates os projetos são aprovados por unanimidade e inclusos na pauta da Ordem 

do Dia da próxima Sessão. Explicações Pessoais: não havendo inscritos o senhor Presidente 

antes do encerramento, agradeceu os convites recebidos nesta Casa, elogiou o trabalho que é 

realizado pela Pastoral da Criança, comentou assuntos referentes as deliberações em pauta na 

presente Sessão, parabenizou o prefeito pelas casas entregues do Conjunto Paulo Baise, 

agradeceu a Deus pela benção recebida que foi a vinda de sua filha disse e que está muito feliz 

por isso e, elogiou as novas instalações do Hospital Municipal Santa Branca onde ela nasceu e 

ocorreu tudo bem. 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 


