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ATA da 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 04 dias do mês de novembro 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 e 

WALTER XAVIER DA CRUZ. Não se fez presente o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA. Devido à ausência do presidente deste Poder Legislativo, os trabalhos de 

Sessão foram presididos pelo vice-presidente vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES que, 

após verificar haver quórum declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a 

leitura de um texto Bíblico, feita pelo vereador Marcelo Rodrigues. Na sequência foi 

submetida ao Plenário a ATA da 30ª Sessão Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. 

Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Convite aos nobres 

Vereadores para participarem do encontro sobre sistemas de manejo que promovam a 

proteção do solo – Realização: Prefeitura Municipal de Florestópolis – EMATER. Usina 

Alto Alegre S.A. – Açúcar e Álcool, convite aos Edis desta Casa de Leis, para conhecerem 

as novas estruturas de expansão de sua unidade industrial. As indicações nºs 66 e 67/2013. 

PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os 

presentes, comentou assuntos referentes a suas indicações apresentadas, solicitando a poda 

de algumas árvores localizadas na Rua Santo Inácio e a troca de lâmpadas queimadas dos 

postes da Praça José Ribeiro Rosa, visando assim manter o local bem iluminado, destacou 

as decorações que estão sendo colocadas e parabenizou as pessoas que estão se 

empenhando para a realização de tal. Com a palavra o vereador WALTER XAVIER DA 

CRUZ, após cumprimentar os presentes, parabenizou o encarregado e os funcionários do 

Departamento de Obras pela operação tapa-buracos realizado na Rua Luiz Zamian. Falou 

sobre a situação da ponte próxima ao antigo matadouro e sugeriu ao prefeito ver as 

possibilidades de fazer um aterro com tubulação para resolver essa questão. Prosseguindo 

argumentou sobre a festa em comemoração ao aniversário da cidade que será realizada na 

Igreja Matriz, do dia quatorze ao dia dezessete de novembro, portanto sugeriu que ao 

menos um dia fosse realizado na Avenida, justificou que nada contra a Igreja, a seu ver 

assim beneficiaria os comerciantes do centro que pagam seus impostos, e durante o ano 

aguardam por expectativas de melhores vendas em dias de festa. Finalizando disse ter 
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conversado com o prefeito Onício de Souza, e sugeriu-lhe a doação da quadra localizada 

próximo a Escola Social Clélia Merlone, para as Igrejas Evangélicas ali realizarem suas 

atividades de evangelização. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 3ª e última discussão e 

votação do projeto de Lei nº 43/2013, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade 

e despachado ao Executivo para sanção. 1ª discussão e votação do projeto de Lei nº 

31/2013, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade. Em seguida o presidente da 

Casa informou a Pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão, sendo o projeto de Lei em 

tramitação. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente em exercício 

após cumprimentar os presentes, discorreu assuntos referentes à viagem que fez a Curitiba 

juntamente com o prefeito e o presidente desta Casa de Leis, onde pode presenciar o 

quanto o prefeito Onício de Souza tem influência em todas as Secretarias do Governo, 

destacou diversos benefícios adquiridos para o nosso município, especialmente recursos 

financeiros para a construção da ponte próxima ao antigo matadouro, para a conclusão das 

obras da Clínica da Mulher e para pavimentação asfáltica, destacou ainda, que em todos os 

órgãos do Governo o prefeito evidência que tem nove Vereadores que o apoiam em seu 

trabalho, e isso é muito importante para o desenvolvimento de nossa cidade. Continuando 

parabenizou os Edis pelas indicações e sugestões apresentadas, justificou a ausência do 

presidente desta Casa Legislativa, por estar acompanhando sua filha recém-nascida em 

exames médicos na cidade de Maringá. 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 


