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ATA da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 11 dias do 

mês de agosto 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 e 

MARCELO RODRIGUES. Não se fez presente o vereador 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 Ayrton Capassi. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do 

Expediente do Dia: Informativo do Ministério da Saúde de liberação de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde. Convite do Colégio Estadual Professora Eudice Ravagnani de Oliveira, para a 3ª 

Exposição de Trabalhos Interdisciplinares da Semana de Integração Escola/Comunidade. Ofício nº 

192/2014, do Poder Executivo Municipal, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei 

Complementar nº 02/2014 – Súmula: Faz modificação do Código Tributário Municipal, Lei 919/2001, 

com a inclusão do item IV na tabela XII, após leitura a proposição foi encaminhada as devidas 

Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra 

o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito pela renovação da 

frota de veículos do município, e sugeriu a contratação de mais motoristas para suprir eventuais 

necessidades. Encerrando solicitou ao senhor prefeito que estude as possibilidades de fazer a doação de 

um terreno localizado no parque industrial. Com a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, 

após cumprimentar os presentes, parabenizou o prefeito pelo trabalho incansável na busca por melhorias 

ao nosso município. Destacou o excelente trabalho realizado pelo secretario Dilson Aparecido Dizarro, 

em especial pela agilidade no atendimento a um incêndio ocorrido no fim de semana, onde nada de 

grave ocorreu. Finalizando comentou assuntos sobre comentários equivocados de calunia e difamação 

de seu nome, justificou que não passa de comentários absurdos e que não aconteceu nada do que estão 

comentando. Usou a palavra o vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, disse que 

realmente o secretário Dilson Aparecido Dizarro merece os parabéns pela eficácia que conduz a 

secretaria de transportes de nossa cidade. Quanto aos boatos envolvendo o vereador Douglas José de 

Sales, disse o conhece e que nada do que estão falando é verdade e pelo contrário só tem ouvido elogios 

ao vereador. Fazendo uso da palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, 

parabenizou o prefeito municipal Onício de Souza pela ótima administração e comentou assuntos 

relacionados a política. Quanto a questão dos comentários envolvendo o vereador Douglas José de 

Sales, disse que estava com alguns companheiros e ficou sabendo, mas que não tem nenhum 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

157 

envolvimento nisso. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos 

aos presentes, disse que não tinha conhecimento sobre tais comentários do vereador Douglas, enfatizou 

que isso surge agora nesse período eleitoral e que não passa de um equívoco. Prosseguindo comentou 

assuntos referentes ao quadro de pessoal da prefeitura e parabenizou o prefeito pela excelente 

administração. Com a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, 

enalteceu o prefeito pelo trabalho diante do Executivo, ressaltou a conquista de recursos para construção 

de uma Unidade Básica de Saúde no Jardim Das Flores. Falou sobre politica destacando deputados que 

fizeram e fazem por Florestópolis e espera que sejam bem votados em retribuição. Encerrando 

comentou sobre o episódio ocorrido com o vereador Douglas, disse que o conhece muito bem, que é 

uma pessoa honrada de hombridade, e que tudo isso não passa de conversas distorcidas e equivocadas. 

Usou a palavra o senhor presidente SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após cumprimentar os presentes, 

discorreu assuntos sobre a viagem a Curitiba juntamente com o vereador Douglas e o prefeito Onício de 

Souza, onde tiveram o principal objetivo alcançado, a recuperação de um terreno doado ao Governo 

para construção de uma escola, promessa do governador anterior não cumprida, desta forma o terreno 

será aproveitado para construção de moradias para nossa comunidade. Quanto à questão dos 

comentários do vereador Douglas, disse que sabe do seu caráter e que realmente isso não passa de 

especulações. Finalizando comentou sobre a reivindicação do vereador Deneval Boni, referente a 

contratação de motoristas e parabenizou os responsáveis pelos serviços do barracão, ambos tem 

conduzido com muita eficiência cada um em sua função. Ordem do Dia: Projetos da pauta: 1ª 

discussão e votação dos projetos de Lei nºs 32, 33 e 34/2014, sem debates os projetos são aprovados 

por unanimidade. Na sequência o senhor presidente tendo o consentimento de todos os vereadores 

presentes, convocou duas sessões extraordinárias nos dias 12 e 13 do corrente mês e ano, na sala de 

sessões da Câmara Municipal, às 11:00 horas, para deliberação dos projetos de Lei nºs 32, 33 e 34/2014. 

Explicações Pessoais: Inscritos fizeram uso da palavra os vereadores DOUGLAS JOSÉ DE SALES e 

ADEMILTO LIDUÍNO. Não havendo mais inscritos o senhor presidente 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         
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