
 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 
70 

ATA da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 26 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 Marcelo Rodrigues. Na sequência foi submetida ao Plenário a ATA da 20ª 

Sessão Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o primeiro secretário fez 

a leitura do Expediente do Dia: Secretaria Municipal de Saúde de Florestópolis – Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família – NASF, convite para participação do encerramento da 

campanha “AGOSTO AZUL”, em prol da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

do Homem. Escola de Itinerantes Herdeiros da Luta de Porecatu – Convite aos Nobres 

Vereadores para participarem da inauguração da Escola no dia 31 de agosto. 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 Saúde Bucal. Por fim, o requerimento nº 14/2013. PALAVRA 

LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os 

presentes, expressou sua indignação com os organizadores da Copa Brasil Sul, por 

descumprirem o regulamento, tirando o direito de nosso time disputar a final em 

Florestópolis, destacou o empenho do Secretário de Esportes para que isso não ocorresse, 

mas não teve jeito, enfim sugeriu o envio de Ofício parabenizando-o pelo seu trabalho, 

disse ainda que, tentou juntamente com o Prefeito buscar junto às autoridades para que o 

jogo fosse realizado em nossa cidade, más sem sucesso, mesmo assim estão de parabéns a 

torcida, os dirigentes e os jogadores do Florestópolis, infelizmente perdemos para o São 

Luiz e foi na bola, pois dentro de campo o jogo transcorreu de forma justa. Usou a palavra 

o vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, parabenizou a equipe do 

Esporte Clube Florestópolis por ter lutado até o fim, desta vez não fomos vencedores, mas 

vale destacar o trabalho dos dirigentes da equipe e parabenizar todas as pessoas que de 

certa forma colaboraram com o time. Com a palavra o vereador ELSON SOARES, após 

cumprimentar os presentes, parabenizou a equipe do Florestópolis pelo campeonato 

disputado, pela luta até o fim, portanto os dirigentes, os jogadores, os torcedores e todos 

que se empenharam para o time estão de parabéns. Continuando parabenizou o presidente 
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da AVEMPAR, pela excelente Reunião realizada na cidade de Bela Vista do Paraíso, que 

contou com a presença do Deputado Estadual Gilberto Martins, e sugeriu aos colegas Edis 

dentro das possibilidades estarem participando das reuniões da AVEMPAR. Finalizando 

destacou a ótima administração do prefeito Onício de Souza que, em pesquisa recente 

aparece com 80% (oitenta por cento) de aprovação, disse que isso é devido o trabalho 

entre Executivo e Legislativo. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO 

MORAES, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre o jogo do Esporte Clube 

Florestópolis, parabenizou os dirigentes, jogadores, comissão técnica, torcedores, enfim, 

todos que se dedicaram em prol da equipe, quanto a situação do time ter sido prejudicado, 

sugeriu que não participe mais da Copa Brasil Sul, e ainda, que o prefeito estude junto a 

AMEPAR as possibilidades de organizar um campeonato entre os municípios que 

compõem a instituição. Fez uso da palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, 

cumprimentou os presentes, argumentou sobre a final do campeonato onde o Florestópolis 

foi vice-campeão, ressaltou que nosso time é tetra-campeão dessa copa, e enalteceu toda a 

equipe, prefeito, vereadores, todos que ajudaram o Florestópolis em mais uma disputa de 

campeonato, disse ter conversado com o zagueiro Deivid, o qual reconheceu a 

superioridade do São Luiz. Encerrando parabenizou o jogador Edgar Sampaio que é de 

Florestópolis e foi campeão jogando pelo time do São Luiz. Usou a palavra o vereador 

ADEMILTO LIDUÍNO, após cumprimentar os presentes, falou sobre o jogo do 

Florestópolis contra o São Luiz, parabenizou todos que se empenharam para ajudar o time, 

infelizmente desta vez não foi possível a conquista do título, pois o adversário foi melhor e 

destacou a atuação do jogador Edgar Sampaio que a seu ver foi o melhor em campo. 

Finalizando falou sobre a Reunião da AVEMPAR, parabenizou o presidente José Antonio 

Moraes e sugeriu a presença dos Nobres Edis na próxima que será realizada na cidade de 

Jaguapitã no dia 21 de setembro. Fazendo uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, 

cumprimentou os presentes, parabenizou todos os integrantes da equipe do Florestópolis 

por lutarem até o fim, dessa vez não foi campeão devido o adversário ter jogado melhor. 

Prosseguindo solicitou ao senhor presidente intervir junto ao Executivo, quanto sua 

solicitação de uma relação do quadro de pessoal da prefeitura, constando nome, função e o 

departamento de trabalho. Encerrando comentou sobre uma situação que ocorreu com um 

senhor de idade que estava internado no Hospital, e ao sair sua vaga para Londrina foi 

levado no ônibus da saúde, sendo que o correto seria ir de ambulância, portanto que sejam 

tomadas providências para que isso não aconteça novamente. Com a palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, após os cumprimentos aos presentes, falou sobre o jogo do 

Florestópolis, parabenizou todos que se doaram em prol do time, sobre a injustiça quanto o 
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mando de campo sugeriu o envio de Ofício aos organizadores da copa, repudiando a 

atitude da direção que de certa forma acabou prejudicando nossa equipe. Ordem do Dia: 

Não havendo matérias o presidente da Casa informou a pauta da Ordem do Dia da 

próxima Sessão, sendo incluso o requerimento nº 14/2013. Explicações Pessoais: Inscrito 

o vereador Marcelo Rodrigues dispensou o uso da palavra. Inscrito o vereador DOUGLAS 

JOSÉ DE SALES, complementou assuntos sobre a questão do jogo da final da Brasil Sul, 

diante dos fatos, sugeriu ao presidente da AVEMPAR e ao prefeito Onício de Souza, 

unirem forças no sentido de organizar um novo campeonato pela AVEMPAR e AMEPAR, 

sugeriu ainda, que o prefeito solicite uma cópia do laudo da polícia militar e do corpo de 

bombeiros, para que tenhamos ciência do que há de errado em nosso estádio, e com 

certeza o prefeito tendo conhecimento tomará as providências cabíveis a respeito. Inscrito 

o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, requisitou envio de Ofício ao comando da polícia 

militar, pelo descaso com os torcedores que chegaram ao estádio no segundo tempo de 

jogo, e foram barrados pelos policiais. Inscrito o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, 

comentou assuntos sobre a Conferência Estadual de Saúde, que será realizada na cidade de 

Jaguapitã e antecipou o convite aos Nobres Vereadores desta Casa de Leis. Não havendo 

mais inscritos o senhor Presidente antes do encerramento, cumprimentou os presentes, fez 

explanações referentes à final da Copa Brasil Sul, parabenizou os dirigentes, comissão 

técnica, torcedores, enfim, todos que se dispuseram em ajudar o Esporte Clube 

Florestópolis. Ressaltou a superioridade do time do São Luiz e parabenizou o jogador 

Edgar Sampaio pela conquista e que se sente feliz por ele. Falou sobre o problema de 

saúde enfrentado pelo ex-secretário de esportes Edson Aparecido Sampaio, que passou por 

uma cirurgia, e desejou-lhe melhoras. Finalizando enalteceu o prefeito pelo empenho e 

dedicação pelo Esporte Clube Florestópolis, bem como, pela ótima administração que vem 

realizando e conforme pesquisa com mais de 80% (oitenta por cento) de aprovação. 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 


