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

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, 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, DOUGLAS JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, 

JOSÉ ANTONIO MORAES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, WALTER XAVIER DA 

CRUZ e ausente os vereadores ADEMILTO LIDUÍNO e MARCELO RODRIGUES. 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 Ayrton Capassi. Na sequência foi submetida ao Plenário a ATA da Sessão 

anterior, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do 

Expediente do Dia: Comunicado nº 018963/2013 – Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício nº 023/2013 – Secretaria Municipal de 

Educação de Florestópolis, informando o valor repassado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, para a merenda escolar do município que a per capta 

paga por aluno é igual a R$ 0,30 (trinta centavos) por dia letivo, referente a duas refeições, 

enquanto que o município para oferecer uma merenda de qualidade gasta por aluno R$ 0,60 

(sessenta centavos) por dia letivo. Requerimento nº 11/2013. Ofício nº 111/2013 – Prefeitura 

Municipal de Florestópolis, encaminhando em anexo justificativa e o projeto de Lei nº 

11/2013, autorizando a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências, o 

projeto é despachado às Comissões Permanentes para que exarem parecer. PALAVRA 

LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os 

presentes, solicitou ao senhor Presidente a instalação de um relógio ponto para os funcionários 

desta Casa de Leis, justificou que a missão do vereador é fiscalizar os órgãos públicos 

municipais, então que se inicie na nossa Câmara Municipal, e assim possamos estender esse 

trabalho e cobrar dos demais órgãos da Prefeitura Municipal, e ainda, solicitou informações 

quanto aos funcionários desta Casa, ou seja, quantos são e os nomes para que ao ser indagado 

pelas pessoas, passe a informação de forma correta. Usou a palavra o vereador DENEVAL 

BONI, cumprimentou os presentes, requisitou para a próxima Sessão uma indicação ao 

Prefeito Municipal, solicitando a contratação com urgência de um Médico Pediatra, pois isso 

seria um benefício muito importante e atenderia o grande anseio das mães de nossa cidade. 

Com a palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, após cumprimentar os presentes, 

solicitou para próxima Sessão uma indicação ao Prefeito Municipal Onício de Souza, para que 

sejam tomadas as devidas providências cabíveis com relação a algumas datas de nossa cidade, 

que se encontram cheias de mato causando assim  preocupações quanto à epidemia de casos de 

dengue em nossa região. Finalizando disse que esteve acompanhando a merenda na Escola 
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Nilson Ribas, e parabenizou o Prefeito pela qualidade da refeição servida aos alunos. Fazendo 

uso da palavra o vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, requisitou uma 

indicação ao Prefeito Municipal, que seja feito recapeamento asfáltico na Rua Luiz Zamian nas 

imediações da Escola Social Clélia Merlone, não sendo possível o recape que pelo menos faça 

operação tapa buracos, e ainda, sugeriu a pintura dos redutores de velocidade. Fez uso da 

palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos presentes, 

comentou assuntos sobre seu requerimento apresentado e manifestou-se favorável ao Edil 

Deneval Boni, quanto a solicitação de contratação de Pediatra, e também ao vereador Ayrton 

Capassi, com relação à questão do recape ou operação tapa buracos, e sobre a pintura dos 

redutores de velocidade, salientou que no início da Gestão fez essa sugestão ao Prefeito 

Municipal. Ordem do Dia: Destacado para única discussão o requerimento nº 10/2013, sem 

debates a matéria é aprovada por unanimidade e encaminha a secretaria da Câmara para 

providências. Projeto da Pauta: 3ª e última discussão do projeto de Lei nº 09/2013, sem 

debates o projeto é aprovado por unanimidade e despachado ao Executivo para sanção. Em 

seguida o senhor Presidente informou a Pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão, sendo o 

requerimento nº 11/2013. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador DOUGLAS JOSÉ DE 

SALES, parabenizou o vereador Deneval Boni sobre a questão do Pediatra, comentou assuntos 

relacionados à Saúde e solicitou informações ao Presidente da Casa, se há algum tipo de 

convênio entre o Município e a Clínica Vip-Saúde. Finalizando falou sobre uma indicação de 

sua autoria referente à limpeza de bueiros, disse que o serviço foi realizado, mas com um 

agravante, pois foi feito um trabalho paliativo, ou seja, foi limpo superficialmente e isso é 

muito preocupante devido o período de chuvas, a água fica empossada e além de causar mal 

cheiro pode trazer problemas quanto à questão da dengue. Não havendo mais inscritos nas 

Explicações Pessoais o senhor Presidente antes do encerramento, comentou sobre os assuntos 

colocados em discussão pelos nobres Vereadores, quanto às solicitações do vereador Douglas 

José de Sales, disse que será analisada a questão do relógio ponto e informou os funcionários 

da Casa, bem como os enalteceu pela eficácia de cada um no desempenho de suas funções, e 

ainda, destacou que na região a Câmara Municipal de Florestópolis é a que contém o menor 

número de funcionários, e enfatizou que temos nesta Casa de Leis os melhores e mais 

competentes. 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. 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 


