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ATA da 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 28 

dias do mês de outubro 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: AYRTON CAPASSI, 

DENEVAL BONI, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES 

e WALTER XAVIER DA CRUZ. Não se fizeram presentes os vereadores ADEMILTO 

LIDUÍNO, DOUGLAS JOSÉ DE SALES e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Devido à ausência 

do presidente e vice-presidente deste Poder Legislativo, ambos em viagem a Curitiba juntamente 

com o prefeito municipal para tratarem de assuntos de interesse da municipalidade, os trabalhos 

de Sessão foram presididos pelo primeiro secretário vereador JOSÉ ANTONIO MORAES e 

designado ao ato da primeira secretaria, o segundo secretário vereador AYRTON CAPASSI. 

Iniciando o senhor presidente em exercício após verificar haver quórum declarou aberta a Sessão. 

Prosseguindo os trabalhos foi feita a leitura de um texto Bíblico pelo vereador Marcelo 

Rodrigues. Na sequência foi submetida ao Plenário a ATA da 29ª Sessão Ordinária, sendo 

aprovada por unanimidade. Em seguida o primeiro secretário em exercício fez a leitura do 

Expediente do Dia: Agencia do Trabalhador de Florestópolis – Convite aos nobres Vereadores 

para participarem da entrega de certificados dos formandos 2013 do PROJOVEM. Ofício da 

Caixa Econômica Federal referente à Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da 

União. As indicações nºs 64 e 65/2013. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 

391/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 44/2013 – Súmula: Disciplina a 

concessão de diárias e indenização de transportes ao chefe do Poder Executivo, vice-prefeito, 

assessores e demais servidores quando de seu deslocamento da sede do município e dá outras 

providências, imediatamente a proposição foi encaminhada as devidas Comissões Permanentes 

para que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador MARCELO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou o presidente e o primeiro secretário em 

exercício pela condução dos trabalhos. Prosseguindo comentou assuntos sobre sua indicação 

apresentada, sugerindo ao senhor prefeito a aquisição de uma betoneira para ser utilizada no 

Cemitério Municipal. Encerrando parabenizou o vereador José Antonio Moraes pela indicação 

apresentada. Usou a palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, 

parabenizou os Edis Marcelo Rodrigues e José Antonio Moraes pelas matérias apresentadas e 

parabenizou todos os Funcionários Públicos pela comemoração de seu dia. Com a palavra o 

vereador DENEVAL BONI, após cumprimentar os presentes, solicitou duas indicações para a 

próxima Sessão, uma sugerindo a poda de três árvores localizadas na Rua Santo Inácio e outra 

requisitando a troca de lâmpadas queimadas em diversos postes da Praça José Ribeiro Rosa. 
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Fazendo uso da palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, 

solicitou ao senhor prefeito providências com urgência quanto algumas reclamações da 

comunidade, sendo a reposição de telhas do telhado do Ginásio de Esportes Prefeito Nicolau 

Caldeira, no Conjunto Habitacional Jardim Das Flores (Jabur), quanto aos diversos buracos na 

Rua Luiz Zamian nas proximidades da Escola Social Clélia Merloni, bem como, buracos 

encontrados em alguns pontos da Rua Santa Branca. Usando a palavra o vereador AYRTON 

CAPASSI, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas 

e manifestou-se favorável quanto as solicitações do vereador Walter Xavier da Cruz, que o 

prefeito possa com a máxima urgência tomar providências principalmente sobre o telhado do 

Ginásio de Esportes e os buracos da Rua Luiz Zamian, e assim evitar algum tipo de dano maior. 

Na sequência o senhor presidente em exercício passou a presidência ao primeiro secretário e 

solicitou a palavra, concedido a palavra ao vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após 

cumprimentar os presentes, discorreu assuntos referentes à sua indicação sugerindo ao prefeito 

Onício de Souza, a construção de um edifício no Jardim Floresta, para implementação de um 

Posto Odontológico. Prosseguindo disse que o prefeito está em Curitiba juntamente com o 

presidente e vice-presidente dessa Casa de Leis, dentre os objetivos destacou um muito 

importante, a assinatura de convênio visando a pavimentação asfáltica da Rua Saulo Ferreira 

Cardoso. Finalizando comentou sobre as diversas solicitações verbais dos Nobres Edis e solicitou 

ao Assessor Legislativo para redigi-las para serem apreciadas na próxima Sessão. Retomando a 

presidência o senhor presidente em exercício deu seguimento aos trabalhos passando para a 

Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 3ª e última discussão e votação do projeto de Lei nº 

42/2013, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade e despachado ao Executivo para 

sanção. 2ª discussão e votação do projeto de Lei nº 43/2013, sem debates o projeto é aprovado 

por unanimidade. Em seguida o presidente da Casa informou a Pauta da Ordem do Dia da 

próxima Sessão, sendo o projeto de Lei em tramitação. Explicações Pessoais: Não havendo 

inscritos o senhor presidente em exercício 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. 

 

 

     ________________________                                    _______________________                  

           Douglas José de Sales                                                 José Antonio Moraes         

         Presidente em exercício                                                     1º Secretário 


