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ATA da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 30 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 25ª Sessão Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. 
Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Programação da Campanha 
Outubro Rosa – Mês da Conscientização sobre o Câncer de Mama. As indicações nºs 57 e 58/2013. 
PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os 
presentes, parabenizou o Departamento de Saúde pela realização da 5ª Conferência Municipal de Saúde, 
na qual foram eleitos os integrantes do novo Conselho Municipal de Saúde. Comentou assuntos sobre as 
diversas Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal, onde foram feitos esclarecimentos sobre 
questões importantes, portanto, disse que seria essencial a participação da comunidade para terem o 
conhecimento quanto a destinação dos recursos aplicados no município. Prosseguindo enalteceu o 
trabalho realizado pela direção do Centro de Convivência do Idoso – CCI., destacou o evento realizado no 
sábado onde estiveram presentes mais de 500 (quinhentas) pessoas. Parabenizou o vereador Silvio Jorge 
de Oliveira pela indicação apresentada e comentou a respeito. Finalizando falou sobre reclamações da 
comunidade quanto as dificuldades para estacionar veículos no centro da cidade, por conta de cones 
utilizados por comerciantes para demarcação de vagas de estacionamento em frente seus 
estabelecimentos, diante disso, solicitou o envio de expediente ao Sargento do Destacamento Policial 
Militar local, requisitando providências no sentido de orientar os comerciantes sobre tal. Com a palavra o 
vereador MARCELO RODRIGUES, após cumprimentar os presentes, sugeriu uma indicação ao Prefeito 
que faça um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Dos Reis, na confluência com a Rua São João. 
Quanto a situação da utilização dos cones pelos comerciantes, disse que é louvável a preocupação do 
vereador Douglas José de Sales, portanto se manifestou favorável. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª 
discussão e votação dos projetos de Lei nºs 34, 35, 37, 39 e 40/2013, 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 inclusos os projetos de Lei nºs 29, 34, 35, 37, 38, 40 e 41/2013. Explicações 
Pessoais: Não havendo inscritos o senhor Presidente antes do encerramento, cumprimentou os presentes, 
explanou assuntos sobre o evento do Centro de Convivência do Idoso, sobre a 5ª Conferência Municipal 
de Saúde e sobre as Audiências Públicas realizadas nesta Casa de Leis. Prosseguindo comentou a respeito 
de sua indicação solicitando ao Prefeito a instalação de 02 (dois) redutores de velocidade nas entradas e 
saídas da cidade. 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. 
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