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ATA da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 23 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 José Antonio Moraes. Na sequência foi submetida ao Plenário a ATA da 24ª 

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

a leitura do Expediente do Dia: Convite – A Prefeitura Municipal de Florestópolis por 

meio do Departamento de Saúde e Conselho de Saúde convidam para 5ª Conferência 

Municipal de Saúde. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 352/2013, em 

atendimento a Instrução Normativa nº 87/2012, comunicando e convidando os Senhores 

Vereadores para participarem das Audiências Públicas a serem realizadas no dia 27 do 

corrente mês e ano. Comunicado de solicitação de reclamação feita pelo munícipe Marcio 

Alves Paulino, protocolado junto ao Banco Central sob o nº 2013426558. As indicações 

nºs 55 e 56/2013. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Encaminhando o seguinte: 

Ofício nº 338/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 39/2013 – 

Súmula: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento do 

Município de Florestópolis; Ofício nº 348/2013, em anexo exposição de motivos e o 

projeto de Lei nº 40/2013 – Súmula: Dispõe sobre o Conselho e Fundo Municipal de 

Políticas sobre Drogas do Município de Florestópolis, e dá outras providências, e o Ofício 

nº 354/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 41/2013 – Súmula: 

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar, e dá outras providências, 

após leitura as referidas proposições foram encaminhadas 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 senhor 

Marcio Alves Paulino pela iniciativa de reclamação quanto à qualidade do atendimento da 

Agencia do Banco Itaú, que realmente seja atendia tal reivindicação. Prosseguindo sugeriu 
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uma indicação de um bebedouro para a Creche Rei Davi, pois o que está sendo usado 

naquela Creche é inadequado para as crianças devido o seu tamanho. Finalizando 

comentou assuntos sobre suas indicações apresentadas e parabenizou o presidente da 

AVEMPAR, vereador José Antonio Moraes por mais uma excelente Reunião realizada na 

cidade de Jaguapitã. Com a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou 

os presentes, comentou sobre a questão da reclamação do munícipe Marcio Alves Paulino 

e manifestou-se favorável sobre tal. Encerrando parabenizou o vereador Douglas José de 

Sales pelas matérias apresentadas. Usou a palavra o vereador WALTER XAVIER DA 

CRUZ, após os cumprimentos aos presentes, falou sobre a reclamação do cidadão Marcio 

Alves Paulino, pois realmente os Bancos estão deixando a desejar é preciso providências 

para melhorar o atendimento a comunidade. Usando a palavra o vereador AYRTON 

CAPASSI, cumprimentou os presentes, sobre a questão da reclamação do senhor Marcio 

Alves Paulino, parabenizou-o pela atitude e disse que é viável que a Câmara tome as 

providências cabíveis no sentido de cobrar os Bancos por melhorias no atendimento a 

população. Finalizando parabenizou o nobre Edil Douglas José de Sales pelas matérias 

apresentadas. Fazendo uso da palavra o vereador ELSON SOARES, após cumprimentar os 

presentes, enalteceu o munícipe Marcio Alves Paulino pela reclamação quanto à qualidade 

do atendimento do Banco Itaú e comentou a respeito. Finalizando parabenizou o colega 

vereador Douglas José de Sales pelas matérias apresentadas e parabenizou o presidente da 

AVEMPAR pela brilhante Reunião realizada na cidade de Jaguapitã, onde foi deliberado 

assuntos sobre a Saúde. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, 

cumprimentou os presentes, explanou assuntos sobre a Reunião da AVEMPAR realizada 

na cidade de Jaguapitã, onde foi realizada Audiência Pública sobre: “ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE, AGENDAMENTOS E REFERÊNCIA REGIONAL”. Destacou a presença de 

várias autoridades, agradeceu os Edis que estiveram presentes e convidou os Vereadores 

desta Casa de Leis para a próxima, a ser realizada na cidade de Porecatu, no dia 19 de 

outubro. Quanto a reclamação do cidadão Marcio Alves Paulino, disse que os Bancos 

precisam com urgência melhorar o atendimento ao público. Finalizando parabenizou o 

vereador Douglas José de Sales pelas indicações apresentadas. Usou a palavra o vereador 

DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, parabenizou o munícipe Marcio Alves 

Paulino pela iniciativa de busca pelos direitos do cidadão, e relatou que sofreu transtornos 
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na Agencia do Banco do Brasil para realizar abertura de uma conta. Ordem do Dia: 

Projetos da Pauta: 3ª e última discussão e votação dos projetos de Lei nºs 33 e 36/2013, 

sem debates os projetos são aprovados por unanimidade e despachados ao Executivo para 

sanção. Em seguida o Presidente da Casa informou a Pauta da Ordem do Dia da próxima 

Sessão, sendo inclusos os projetos de Lei nºs 29, 34, 35, 37, 38, 40 e 41/2013. Explicações 

Pessoais: Inscrito o vereador Douglas José de Sales, comentou assuntos sobre o Hospital 

Municipal Santa Branca e sugeriu o envio de Ofício parabenizando o Diretor e demais 

Funcionários pelo excelente trabalho e principalmente pelo exemplar atendimento 

prestado a nossa comunidade. Prosseguindo relatou que foi juntamente com seu amigo 

Nivaldo, na 17ª Regional de Saúde e foram muito bem atendidos, portanto disse que as 

Reuniões da AVEMPAR estão surtindo efeitos positivos. Cedido um aparte da palavra ao 

vereador JOSÉ ANTONIO MORAES presidente da Entidade, complementando as 

palavras do vereador Douglas José de Sales, disse que os vereadores de Londrina e Cambé 

estão cobrando a realização de reuniões em suas cidades. Não havendo mais inscritos nas 

Explicações Pessoais o senhor Presidente antes do encerramento, cumprimentou os 

presentes, fez explanações sobre diversos assuntos colocados em pauta na Sessão, 

agradeceu e enalteceu o munícipe Marcio Alves Paulino pela coragem e iniciativa de 

reclamação quanto ao atendimento do Banco Itaú, manifestou-se favorável a sua atitude e 

disse que tem total apoio da Câmara, e com certeza serão tomadas as providências cabíveis 

junto aos órgãos competentes no sentido de reforçar tal reivindicação. Finalizando 

parabenizou o vereador Douglas José de Sales pelas matérias apresentadas. 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 


