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ATA da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 11 dias do mês de novembro 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 quórum 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 31ª 

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

a leitura do Expediente do Dia: Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 

412/2013, convite aos nobres Vereadores para participarem das festividades alusivas em 

comemoração aos 62 anos de emancipação política de nosso Município. A indicação nº 

68/2013. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE 

SALES, cumprimentou os presentes, parabenizou o presidente da AVEMPAR vereador 

José Antonio Moraes, pela excelente Reunião realizada na cidade de Porecatu. 

Parabenizou o prefeito pela aquisição dos kits para os funcionários da Saúde, disse que 

isso é muito importante e merece destaque. Falou sobre a operação tapa-buracos realizada 

na Rua Luiz Zamian e parabenizou os funcionários do Departamento de Obras pela 

execução do serviço. Finalizando parabenizou o vereador Marcelo Rodrigues pela 

indicação apresentada. Usou a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, após 

cumprimentar os presentes, comentou assuntos referentes à sua indicação apresentada, 

parabenizou o prefeito municipal pela entrega dos kits aos funcionários da Saúde e sugeriu 

ao senhor prefeito, que estude as possibilidades estender o fornecimento desses kits aos 

servidores dos demais setores da prefeitura, principalmente aos do Departamento de 

Viação e Obras Públicas (BARRACÃO). Prosseguindo falou sobre uma questão que já foi 

discutida nesta Casa de Leis, quanto à implantação de um Hospital Regional, que o 

governo possa juntamente com o secretário de saúde, ver as possibilidades viabilizar isso 

para nosso município, pois seria um benefício muito importante para toda região. 

Encerrando solicitou algumas indicações para a próxima Sessão. Com a palavra o vereador 
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JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, falou sobre a Reunião da 

AVEMPAR realizada na cidade de Porecatu, e convidou os colegas Vereadores para 

participarem da próxima no dia sete de dezembro em Pitangueiras. Quanto à questão do 

Hospital Regional argumentada pelo vereador Marcelo Rodrigues, sugeriu ao vereador 

apresentar um requerimento para ser apreciado nesta Casa de Leis, e enviar tal solicitação 

ao secretário de saúde do estado. Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 2ª discussão e votação 

do projeto de Lei nº 31/2013, 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 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 


