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ATA da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 12 dias do 

mês de setembro do ano de 2016, 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. Com a ausência do presidente os trabalhos de Sessão foram presididos pelo vice-presidente 

vereador ELSON SOARES. Na ocasião, constatou-se a presença dos seguintes Vereadores: 

ADEMILTO LIDUÍNO, DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ 

ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e WALTER 

XAVIER DA CRUZ. Não se fez presente o vereador AYRTON CAPASSI. Havendo quórum o senhor 

presidente em exercício declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto 

Bíblico feita pelo vereador Douglas José de Sales. 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: A indicação nº 14/2016. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação 

apresentada, destacou que está comemorando aniversário na presente data, porém disse que ocorreu uma 

infelicidade com seu pai que sofreu uma queda e que serão realizado exames para melhores 

informações. Com a palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, 

parabenizou o colega vereador Silvio Jorge de Oliveira pela indicação e pelo seu aniversário, e desejou 

melhoras a seu pai conforme relatado sofreu uma queda. Usou a palavra o vereador MARCELO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, em especial destacou a presença de José Antonio Moraes 

Terceiro, netinho do nobre vereador José Antonio Moraes. Parabenizou o vereador Silvio Jorge de 

Oliveira pela indicação apresentada, bem como pela celebração de seu aniversário, mas lamentou o 

acidente ocorrido com o pai do nobre vereador. Fazendo uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ 

DE SALES, após os cumprimentos aos presentes, lamentou o ocorrido com o pai do colega vereador 

Silvio Jorge de Oliveira, desejou que tenha uma ótima recuperação, e ainda, parabenizou-o pelo seu 

aniversário e que essa data seja celebrada por muitos anos. Prosseguindo evidenciou o evento Gospel 

realizado no fim de semana, parabenizou o prefeito e demais organizadores. Finalizando destacou a 

presença ilustre do advogado Matheus Moraes, sua esposa Eloisa e seu filho José Antonio, portanto 

filho, nora e neto do vereador José Antonio Moraes, para o qual manifestou congratulações e afirmou 

que o considera como pai na política, e disse que nossa cidade dificilmente terá um prefeito como ele 

foi, que se dedicou e se empenhou em prol da comunidade e do melhor para Florestópolis. Usando a 

palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, desejou felicidades ao 

vereador Silvio Jorge de Oliveira, quanto ao ocorrido com seu pai rogou a Deus pela sua cura. 
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Comentou assuntos sobre a campanha eleitoral e que os colegas vereadores mantenham a boa amizade e 

desejou que todos sejam reeleitos. Finalizando agradeceu o nobre vereador Douglas José de Sales pelas 

palavras elogiosas recebidas. Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 3ª e última discussão e votação do 

projeto de Lei nº 14/2016, aprovado por unanimidade. Não havendo inscritos nas Explicações 

Pessoais, o senhor presidente em exercício parabenizou o vereador Silvio Jorge de Oliveira, pelo seu 

aniversário e pela indicação apresentada, bem como desejou melhoras ao pai do nobre vereador. 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. 
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