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Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do 

Paraná, realizada em sua Sede às 20:00 horas, aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 

2013, sob a Presidência do vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, em conformidade 

com a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa de Leis, deu 

abertura aos trabalhos sendo feita a chamada dos Senhores Vereadores, pelo primeiro 

secretário vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, constatando-se presentes: 

ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI, DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ 

DE SALES, ELSON SOARES, WALER XAVIER DA CRUZ e ausente o vereador 

MARCELO RODRIGUES. Foi feito a leitura de um texto Bíblico pelo vereador Ayrton 

Capassi. Na sequência foi submetida ao Plenário a Ata da Sessão anterior, a qual após 

apreciação dos Senhores Vereadores, foi aprovada por unanimidade. Em seguida o 

primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Telegrama do Ministério da 

Saúde - Secretaria Executiva, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1° da Lei n° 9.452, de 20/03/1997 – 

Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Florestópolis – Programa: Pagamento de 

Agentes Comunitários de Saúde, valor bruto R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Ofício 

recebido do Vice-Governador e Secretário de Estado da Educação senhor Flavio Arns, 

manifestando suas congratulações ao Presidente e demais Pares desta Casa de Leis, 

eleitos para o mandato 2013-2016. Por fim, as indicações nºs 03 a 10/2013 e os 

requerimentos nºs 02 e 03/2013. PALAVRA LIVRE: Usou a palavra o vereador 

DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, parabenizou o presidente da 

Casa por apoiar os Conselheiros Tutelares e disse estar junto nesta causa que a seu ver é 

muito justa. Finalizando comentou assuntos sobre suas indicações apresentadas e 

sugeriu aos presentes que participem com frequência das Sessões da Câmara. Com a 

palavra o vereador DENEVAL BONI, após cumprimentar os presentes, explicou 

assuntos referentes à sua indicação solicitando a abertura do canteiro central da Rua 

Santo Amaro. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, 

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

comentou sobre sua indicação solicitando reparos em boca de lobo da Rua Arlindo 
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Schiavone. Fazendo uso da palavra o vereador AYRTON CAPASSI, após os 

cumprimentos aos presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas, 

em especial argumentou sobre a indicação do vereador Deneval Boni, a qual solicitou 

no mandato anterior. Encerrando comentou assuntos relacionados ao seu requerimento 

apresentado. Fazendo uso da palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os 

presentes, manifestou apoio aos Nobres Edis pelas matérias expostas, fez comentários 

sobre suas indicações apresentadas e convidou os presentes a participarem sempre das 

Sessões. Ninguém mais fazendo uso da palavra em seguida foi passado para a Ordem 

do Dia: Requerimento nº 01/2013, em primeira e única discussão e votação, a matéria 

foi aprovada por unanimidade e encaminha a secretaria da Câmara para providências. 

Inscrito para as Explicações Pessoais, fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ 

DE SALES, manifestou votos de pesar a família Sales pelo falecimento de seu tio 

senhor Sebastião Manoel de Sales. Finalizando parabenizou os funcionários desta Casa 

de Leis senhor Valnês Cardoso Mariano e a senhora Elizangela Aparecida Sampaio, 

pela eficácia no desempenho de suas funções, principalmente quanto ao atendimento 

dedicado aos Vereadores e aos nossos munícipes. Usou a palavra o vereador JOSÉ 

ANTONIO MORAES, comentou sobre o falecimento do saudoso senhor Sebastião 

Manoel de Sales, e expressou seus sentimentos ao vereador Douglas José de Sales, bem 

como a toda a família Sales. Não havendo mais inscritos nas Explicações Pessoais, o 

senhor presidente antes do encerramento, fez explanações sobre sua indicação 

solicitando aumento salarial aos Conselheiros Tutelares e parabenizou os Nobres 

Vereadores pelas matérias apresentadas. Nada mais a se tratar na presente 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. Do que, para constar, EU, 

VALNÊS CARDOSO MARIANO,___________, Assessor Legislativo, a digitei e a 

subscrevi.  

 

      _______________________                                    _______________________   

          Silvio Jorge de Oliveira                                              José Antonio Moraes       

                    Presidente                                                              1º Secretário 


