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ATA da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 19 dias do 

mês de maio do ano de 2014, às 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, sob a presidência do vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Na ocasião, constatou-se a 

presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI, 

DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, 

MARCELO RODRIGUES e WALTER XAVIER DA CRUZ. Havendo quórum o senhor presidente 

declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico, feita pelo 

vereador José Antonio Moraes. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: 

Informativos de recursos do Ministério da Saúde. Ofício nº 137/2014 do Poder Executivo Municipal, 

convidando os nobres vereadores para participarem das festividades alusivas ao Dia do Trabalhador, que 

a realizar-se no dia 25 de maio de 2014. A indicação nº 08/2014. PALAVRA LIVRE: Fez uso da 

palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, falou sobre os 

transtornos causados pelo Banco do Brasil local, devido ao corte no atendimento 24 horas, citou a 

presença do gerente da caixa econômica de Porecatu e sugeriu-lhe a instalação de uma agencia em 

Florestópolis. Continuando fez esclarecimentos sobre um assunto deliberado na Sessão anterior, onde 

parabenizou a polícia militar pelo trabalho realizado na ASEMUF, e não pela situação relatada pelo 

vereador Deneval Boni, onde a um cidadão de nossa cidade sofreu transtornos indevidamente. Cedido 

um aparte da palavra ao vereador Silvio Jorge de Oliveira, fez comentários sobre o assunto e concluiu 

que se houve irregularidade na ação da policia, com certeza a justiça tomará as decisões cabíveis. 

Retomando a palavra o vereador Douglas José de Sales, parabenizou a equipe do Esporte Clube 

Florestópolis pela campanha na liga de Maringá. Finalizando comentou sobre a palestra do COMAD e 

solicitou envio de Ofício parabenizando a equipe de trabalho do CRAS. Usou a palavra o vereador 

WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, concordou com o vereador Douglas José 

de Sales quanto a questão do Banco do Brasil, prosseguindo informou que foi eleito presidente do PT 

em Florestópolis. Parabenizou o trabalho das agentes comunitárias de saúde e disse que vai verificar se 

há irregularidades no setor. Finalizando parabenizou o vereador Deneval Boni pela matéria apresentada. 

Com a palavra o vereador AYRTON CAPASSI, após cumprimentar os presentes, comentou sobre a 

questão do Banco do Brasil e que realmente é inaceitável o vem acontecendo. Encerrando parabenizou o 

vereador Walter Xavier da Cruz pela presidência do PT. Usou a palavra o vereador MARCELO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, desejou sucesso ao vereador Walter Xavier da Cruz na 

presidência do PT. Sobre a situação ocorrida envolvendo a policia e um cidadão de bem de nossa cidade 
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conhecido como Nenê, disse que se houve irregularidade na ação dos policiais, com certeza a justiça 

tomara as providências cabíveis sobre o caso. Finalizando solicitou uma indicação para a próxima 

Sessão. Fazendo uso da palavra o vereador ELSON SOARES, após os cumprimentos aos presentes, 

discorreu assuntos referentes a situação do mal atendimento do Banco do Brasil e disse que realmente 

seria viável a instalação de uma agencia da Caixa Econômica em nosso município. Finalizando 

parabenizou o vereador Walter Xavier pela conquista da presidência do PT. Fez uso da palavra o 

vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Walter 

Xavier da Cruz pela presidência do PT, e falou sobre o show em comemoração ao Dia do Trabalhador. 

Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 2ª discussão e votação dos projetos de Lei nºs 12, 14, 15, 16, 17, 

18 e 19/2014, sem debates os projetos são aprovados por unanimidade. 1ª discussão e votação do 

projeto de Lei nº 13/2014, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade. Em seguida o presidente 

da Casa informou a pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão, sendo inclusos os projetos de Lei em 

tramitação. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente antes do encerramento fez 

explanações sobre os assuntos deliberados na presente, quanto ao mencionado pelo vereador Walter 

Xavier da Cruz sobre as agentes comunitárias de saúde, fez alguns esclarecimentos a respeito, e com o 

consentimento dos Edis sugeriu o envio de Ofício parabenizando-as pelo trabalho intensivo realizado no 

combate a dengue. 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. 

 

 

 

 

               ________________________                                             _______________________                       
                    Silvio Jorge de Oliveira                                                        José Antonio Moraes         
                              Presidente                                                                        1º Secretário       


