
 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

175 

ATA da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 06 dias do 

mês de outubro 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 Douglas José de Sales. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: 

Comunicado da Direção e Equipe Pedagógica da Escola Paula Di Rosa, referente ao evento que será 

realizado em comemoração aos 50 anos da escola em nossa cidade. Comunicado nº 255209/2014 – 

Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução 

de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Por fim, o requerimento do cidadão 

Edelmar Miguel de Oliveira, solicitando providências quanto a conduta dos vereadores Walter Xavier da 

Cruz e Deneval Boni, pelo ocorrido no dia 24 de setembro de 2014, conforme mencionado no referido, 

após leitura a matéria foi encaminhada ao setor jurídico para análise e parecer. PALAVRA LIVRE: Fez 

uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, após cumprimentar os presentes, comentou 

assuntos sobre as eleições, parabenizou a comunidade de Florestópolis pela forma ordeira foram as 

urnas votar, e pelos resultados tudo indica a satisfação da nossa comunidade com a atual administração, 

parabenizou a equipe de campanha do prefeito em especial seu irmão Marcelo pela coordenação. Usou a 

palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, falou sobre as eleições, 

destacou a presença dos cidadãos de nossa cidade nas urnas, pois a democracia é o direito constitucional 

e livre de cada pessoa escolher seus representantes. Encerrando comentou assuntos sobre a próxima 

reunião da AVEMPAR, e convidou os Edis desta Casa de Leis para participarem da mesma que será 

realizada na cidade de Jaguapitã, no dia 11 do corrente mês e ano. Com a palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, disse que realmente é válido evidenciar que a 

democracia foi respeitada em nossa cidade nessas eleições, claramente o resultado confirma a satisfação 

da população com a atual administração, portanto o mais importante agora é cada um de nós vereadores 

cobrar dos nossos representantes eleitos, benefícios para Florestópolis. Usando a palavra o vereador 

ELSON SOARES, após cumprimentar os presentes, disse que verdadeiramente a população de 

Florestópolis está de parabéns pelo comportamento democrático nessas eleições, mostrando satisfação 

com a administração do prefeito e do governador do Estado, e ainda, parabenizou toda a equipe de 

campanha do prefeito, seu irmão Marcelo pela coordenação, os deputados eleitos especialmente Tiago 

Amaral e Luiz Carlos Hauly. Fazendo uso da palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, após os 

cumprimentos aos presentes, comentou assuntos diversos sobre as eleições, parabenizou os vereadores 

pelo trabalho realizado na campanha, em especial o prefeito pela inteligência e sabedoria em montar 

duas equipes e sair casa por casa para pedir votos aos seus candidatos. Ao final parabenizou todos que 
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contribuíram nessa campanha vitoriosa, que no fim teve um resultado histórico na votação de deputado 

federal e estadual. Fez uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, 

parabenizou todos os cidadãos de nosso município pela contribuição com a democracia, indo as urnas 

votarem para eleger seus representantes, e ainda, parabenizou os deputados eleitos e espera deles que 

retribuem com benefícios para nossa cidade. Com a palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, 

cumprimentou os presentes, parabenizou a população de Florestópolis pelo bom comportamento nessas 

eleições, e parabenizou todos os candidatos eleitos. Prosseguindo disse que foi eleito pela oposição, mas 

nunca deixou de votar favorável aos projetos em benefício a nossa cidade. Encerrando repudiou a ação 

de pessoas que durante a madrugada estão soltando bombas e rojões em algumas casas. Cedido um 

aparte da palavra ao vereador Marcelo Rodrigues, relatou que isso infelizmente é consequência de 

outras eleições, citou que quando seu irmão perdeu a eleição até invadiram a casa dele, portanto afirmou 

ser contra isso, e com certeza os vereadores não tem influência nenhuma nisso. Fazendo uso da palavra 

o vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, se manifestou contrário aos malfeitores 

que estão soltando bombas de madrugada, mas como dito pelo vereador Marcelo Rodrigues, ressaltou 

que isso ocorre de longa data e com certeza nenhum vereador muito menos o prefeito tem haver com 

isso, pois quem não quer sofrer transtornos também não quer causa-los a ninguém. Finalizando 

parabenizou os deputados eleitos e espera que eles retribuam à altura a votação que tiveram em nossa 

cidade, e ainda, elogiou o prefeito e sua família pela dedicação na campanha e principalmente pelo 

trabalho que fazem no dia a dia. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SILVIO JORGE 

DE OLIVEIRA, após os cumprimentos aos presentes, disse que os munícipes de Florestópolis estão de 

parabéns pelo comparecimento as urnas para eleger seus representantes no governo, destacou que ainda 

teremos que comparecer no segundo turno para votar em presidente da república. Encerrando enfatizou 

que todos os vereadores tiveram deputados eleitos e sugeriu que cobrem por benefícios para nosso 

município. Não havendo matérias para a Ordem do Dia na sequência foi passado para as Explicações 

Pessoais: Inscrito o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, quanto à questão das bombas disse que é 

contra esse tipo de ato, pois sofreu com isso até mesmo durante a campanha, quando em uma carreata da 

oposição ao passarem em frente sua casa soltaram rojões, portanto entende o desabafo do vereador 

Walter, mas elucidou que isso não partiu de nenhum vereador pai de família desta Casa de Leis. Não 

havendo 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. 
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