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ATA da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 16 dias do mês de setembro 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 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 23ª Sessão 

Ordinária, sendo 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 – 

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

Agentes Comunitários de Saúde. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 

337/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 38/2013 – Súmula: Altera 

a Lei nº 880, de 02/07/1999 e revoga a Lei nº 897/2001, após leitura a referida proposição 

foi encaminhada as devidas Comissões Permanentes para que exarem os pareceres. 

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

cumprimentou os presentes, parabenizou os representantes que organizaram o evento em 

comemoração aos 30 anos da Pastoral da Criança, destacou a participação dos 

Funcionários da Prefeitura, do Prefeito, dos colegas Vereadores, demais autoridades que se 

fizeram presentes, sugeriu o envio de Ofício ao Secretário de Estado da Fazenda Luiz 

Carlos Hauly, em agradecimento pela presença, destacou ainda a participação dos 

Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de nossa cidade, e principalmente a 

participação marcante da comunidade de Florestópolis. Usou a palavra o vereador 

DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, falou sobre a festa em comemoração aos 

30 anos da Pastoral da Criança, disse que devido aos compromissos não foi possível 

participar, más seus familiares informaram que realmente foi uma festa muito marcante. 

Encerrando solicitou que seja feito operação tapa-buracos na Rua Pedro Moraes. Com a 

palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, após cumprimentar os presentes, 
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parabenizou toda a equipe da Pastoral da Criança pelo evento muito bem organizado, 

destacou a presença dos Bispos, e em especial a participação comovente da comunidade. 

Enfatizou que foi marcante e emocionante a apresentação do cantor José Socorro Azevedo 

popular Dedé, que compôs e cantou uma música em Homenagem a Pastoral da Criança, 

diante disso sugeriu o envio de Ofício parabenizando-o, disse ainda, que outro momento 

que marcou foi à homenagem feita para a saudosa Doutora Zilda Arns. Finalizando 

comentou assuntos sobre o brilhante trabalho realizado pela Pastoral da Criança. Ordem 

do Dia: Projetos da Pauta: 2ª discussão e votação dos projetos de Lei nºs 33 e 36/2013, 

sem debates os projetos são aprovados por unanimidade. Em seguida o Presidente da Casa 

informou a Pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão, sendo os projetos de Lei nºs 33 e 

36/2013. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor Presidente antes do 

encerramento, cumprimentou os presentes, agradeceu os Nobres Vereadores pela 

participação e principalmente pela colaboração para realização do evento em 

comemoração aos 30 anos da Pastoral da Criança, destacou o brilhante trabalho realizado 

pelas voluntárias e mencionou condolências quanto ao falecimento da senhora Luzia 

Aurélia Pessi, que foi funcionária da Prefeitura e fazia parte da Pastoral da Criança. 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 


