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ATA da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 09 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, SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA e WALTER XAVIER DA CRUZ, 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 Ayrton Capassi. Na sequência foi submetida ao 

Plenário a ATA da 22ª Sessão Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o 

primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Ministério da Educação – 

Comunicado nº 206475/2013, informando a liberação de recursos financeiros destinados a 

garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Secretaria Municipal de Educação – Ofício nº 080/2013, convite aos Nobres Vereadores 

para participarem de apresentação de teatro Arca da Mata, a ser realizado na Praça da 

Igreja Matriz no dia 13 de setembro, às 20:00 horas. Prefeitura Municipal de Florestópolis 

– Ofício nº 335/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 37/2013 – 

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal receber em doação uma área de terras, e 

dá outras providências, após leitura a referida proposição foi encaminhada as devidas 

Comissões Permanentes para que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da 

palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, 

parabenizou o Prefeito pela conquista de mais vinte caçambas para recolhimento de 

entulhos, visto que a procura tem sido muito grande devido às inúmeras construções em 

nossa cidade, destacou a iniciativa do vereador Ademilto Liduíno que, conseguiu recursos 

junto ao saudoso Deputado Moacir Micheleto, e Florestópolis foi contemplado com quinze 

caçambas. Com a palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, após cumprimentar os 

presentes, agradeceu o vereador Douglas José de Sales pelas palavras, parabenizou o 

Prefeito por mais essa importante conquista referindo-se a aquisição das caçambas, e 

também pela aquisição de três veículos 0 km para algumas secretarias do município e um 

veículo 0 km para o gabinete, pois realmente isso é uma necessidade e não é justo que o 
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Prefeito tenha que usar veículo particular para tratar de assuntos de interesse do município. 

Usou a palavra o vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, quanto à 

questão das caçambas disse que isso proporcionará benefícios não só a comunidade quanto 

ao município, pois a limpeza é realizada com menos tempo e com menos mão de obra. 

Finalizando disse que Florestópolis demorou em adquirir um veículo para o gabinete, pois 

com certeza isso é uma grande necessidade. Fazendo uso da palavra o vereador ELSON 

SOARES, cumprimentou os presentes, parabenizou o Prefeito Municipal pela aquisição 

das caçambas, pela aquisição do veículo para o gabinete, acrescentou que sempre foi 

favorável, e ainda, pela sala de raios-x do Hospital Municipal Santa Branca. Ordem do 

Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação dos projetos de Lei nºs 33 e 36/2013, sem 

debates os projetos são aprovados por unanimidade. 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, relembrou os Edis para participarem da 

comemoração dos 30 anos da Pastoral da Criança, bem como, agradeceu-os pelo apoio e 

colaboração. Finalizando parabenizou o Prefeito pela aquisição das caçambas e 

manifestou-se favorável a aquisição do veículo para o gabinete. 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 


