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ATA da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 02 dias do mês de setembro 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 Douglas José de Sales. Na sequência foi submetida ao Plenário a ATA da 21ª 

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

a leitura do Expediente do Dia: Programação da Semana da Pátria. Abaixo-Assinado dos 

residentes da Vila Santa Rita de Cássia, reivindicando a Cofercatu unidade de 

Florestópolis, a instalação de filtros para conter a poluição de farelo de milho que tem 

causado danos a saúde dos moradores do referido bairro, principalmente sendo mais 

afetadas as crianças. Partido democrático Trabalhista – PDT, comunicando a indicação 

como líder do partido o vereador José Antonio Moraes. A indicação nº 54/2013. Prefeitura 

Municipal de Florestópolis encaminhando os seguintes Ofícios: nº 322/2013, em anexo 

exposição de motivos e o projeto de Lei nº 33/2013 – Súmula: Denomina Centro 

Municipal de Educação Infantil, e dá outras providências; nº 325/2013, em anexo 

exposição de motivos e o projeto de Lei nº 34/2013 – Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal receber em doação uma área de terras e dá outras providências; e o nº 327/2013, 

em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 35/2013 – Súmula: Autoriza o 

Município de Florestópolis a alienar bens imóveis através de termo de cessão de uso com 

posterior doação para atividade comercial. Câmara Municipal de Florestópolis – Silvio 

Jorge de Oliveira pelo presente apresenta o seguinte: exposição de motivos e o Projeto de 

Lei nº 36/2013 – Súmula: Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE FLORESTÓPOLIS. Todos os 

projetos após leitura foram encaminhados as devidas Comissões para que exarem os 

pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE 

SALES, cumprimentou os presentes, parabenizou o Prefeito Municipal quanto à sala de 
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raios-x do Hospital, sugeriu aos companheiros que ainda não visitaram que possam 

presenciar tal magnitude, diante disso, solicitou o envio de Ofício parabenizando a 

Secretária de Saúde por essa importante conquista, bem como, parabenizar os 

Funcionários do Hospital, pela eficácia no desempenho de suas funções, principalmente 

quanto ao atendimento prestado a nossa comunidade. Quanto ao Ofício com a 

Programação da Semana da Pátria, sugeriu que fosse enviado a Câmara com maior 

antecipação, pois assim facilitaria a participação dos Vereadores. Encerrando parabenizou 

o vereador Marcelo Rodrigues pela indicação apresentada. Com a palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, após cumprimentar os presentes, expressou justificativas com 

relação a sua indicação apresentada, solicitando ao Prefeito que seja feito tapa-buracos no 

início da Avenida 14 de Novembro, nas imediações do Cristo Acolhedor. Usou a palavra o 

vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, comentou sobre o 

comunicado do Partido Democrático Trabalhista PDT, comunicando e formalizando a 

indicação do seu líder do partido. Ordem do Dia: Destacado para única discussão e 

votação o requerimento nº 14/2013, sem debates a matéria é aprovada e despachada à 

secretaria da Câmara para providências. Em seguida o Presidente da Casa informou a 

Pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão, sendo os projetos de Lei nºs 33 e 36/2013. 

Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor Presidente antes do encerramento, 

cumprimentou os presentes, fez explanações referentes ao projeto de Lei de sua autoria, o 

qual Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 

COMUNICAÇÃO E CULTURA DE FLORESTÓPOLIS. 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 


