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ATA da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Ao 01 dia do 

mês de agosto 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, sob a presidência do vereador AYRTON CAPASSI. Na ocasião, constatou-se a presença do 

PRESIDENTE e 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. Havendo quórum o senhor 

presidente 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: 

Ofícios do Poder Executivo nº 172/2016, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 14/2016 - 

Súmula: Autoriza a alienação de veículo automotor de propriedade do município  e dá outras 

providências; e o nº 192/2016, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 15/2016 - Súmula: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal realizar DESAPROPRIAÇÃO de área de terras, para 

implantação de parque industrial. Após leitura as proposições foram encaminhadas para o parecer das 

devidas Comissões Permanentes. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, 

cumprimentou os presentes, manifestou críticas quanto ao calçamento dos passeios das Ruas Sebastião 

da Fonseca Broca e Olarich Maicon, onde depois de tudo pronto teve que quebrar as calçadas para fazer 

as rampas de acesso, portanto não sabe de quem foi o erro porém isso não pode acontecer devido os 

transtornos e prejuízos causados. Com a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, 

cumprimentou os presentes, disse que o vereador Deneval Boni tem razão quanto a questão das calçadas 

e que isso deve ser averiguado e ver as providências a serem tomadas. Prosseguindo comentou sobre o 

projeto do Executivo de desapropriação de área de terras, para implantação de parque industrial. 

Enalteceu os comerciantes de nosso município por acreditarem na nossa cidade e por gerarem empregos 

e renda a nossa população. Finalizando parabenizou o prefeito pela ótima administração e disse que com 

certeza o desenvolvimento do município continuará crescendo. Fazendo uso da palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, desejou aos colegas vereadores um bom 

retorno aos trabalhos. Parabenizou o prefeito Onício de Souza que a poucos meses do fim de seu 

mandato vem realizando muitas benfeitorias para o município, destacou a aquisição de um ônibus para a 

Educação no valor próximo a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Finalizando discorreu 

assuntos sobre o projeto de Lei que dispõe sobre desapropriação de área de terras, para implantação de 

parque industrial. No uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos 
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presentes, disse que realmente estava com saudade dos colegas vereadores e funcionários desta Casa de 

Leis, e desejou que tenhamos um segundo semestre bastante produtivo. Finalizando enfatizou a 

importância desse projeto que trata sobre implantação de parque industrial em nossa cidade. Usando a 

palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, afirmou que é satisfatório iniciar esse 

segundo semestre com um projeto tão importante sendo inserido em pauta, pois realmente 

industrialização é um anseio da comunidade, portanto disse que será favorável a sua aprovação. Fez uso 

da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou o 

prefeito pela aquisição de um veículo para o Hospital, a aquisição de mais um ônibus para a Educação, a 

construção de casas e a UBS no Jardim das Flores que brevemente será inaugurada, portanto ressaltou 

que mesmo no fim de seu mandato o prefeito vem realizando várias obras e buscando melhorias para 

nossa comunidade. Quanto ao projeto que trata sobre a implantação de parque industrial, por se tratar de 

matéria de relevante interesse público, sugeriu aos colegas uma analise breve para que a proposição seja 

colocada em votação. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após 

os cumprimentos aos presentes, explanou assuntos sobre o projeto de Lei do Executivo que dispõe sobre 

desapropriação de área de terras, para implantação de parque industrial, parabenizou o prefeito pela 

iniciativa e que realmente isso é um anseio da comunidade. Finalizando conforme mencionado pelos 

colegas Edis verdadeiramente temos que enaltecer o prefeito, por tudo que realizou e vem realizando 

com muito empenho em prol da nossa cidade. Não havendo matérias para a Ordem do Dia e nem 

inscritos nas Explicações Pessoais, 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. 

 

 

 

 

                 Ayrton Capassi                                                                      Douglas José de Sales                      
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