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ATA da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 17 dias do 

mês de novembro 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 

WALTER XAVIER DA CRUZ. Não se fez presente o vereador MARCELO RODRIGUES. Havendo 

quórum o senhor presidente declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um 

texto Bíblico, feita pelo vereador José Antonio Moraes. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do 

Expediente do Dia: Ofício nº 88/2014 – Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura Municipal de 

Florestópolis – Ofício nº 312/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 50/2014 – 

Súmula: Estima a receita e fixa a despesa do município de Florestópolis, Estado do Paraná, para o 

exercício de 2015, e dá outras providências, após leitura a posição foi encaminhada as devidas 

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

o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, após cumprimentar os presentes, parabenizou o prefeito e sua 

equipe de trabalho pelas festividades em comemoração ao aniversário de nosso município, sugeriu as 

possibilidades de enviar Ofício parabenizando as escolas e a banda marcial pelas apresentações no 

desfile, e ainda, destacou a presença e participação dos deputados Luiz Carlos Hauly e Tiago Amaral. 

Finalizando falou sobre o acidente ocorrido onde um ônibus da prefeitura ficou totalmente queimado, 

más agradeceu a Deus pelas vidas que se salvaram. Usou a palavra o vereador ELSON SOARES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito, o secretário de educação e demais pessoas que se 

dispuseram nesses três dias de festa estão todos de parabéns. Quanto ao acidente disse que é triste a 

perca do ônibus seminovo, mas com certeza o mais importante é que não teve vítimas, portanto o ônibus 

é um bem material e com trabalho se adquire outro. Fazendo uso da palavra o vereador AYRTON 

CAPASSI, após cumprimentar os presentes, disse que não poderia deixar de parabenizar o prefeito 

municipal, secretário de educação e demais organizadores dos eventos realizados em comemoração ao 

sexagésimo terceiro aniversário de emancipação política de Florestópolis. Comentou sobre o acidente e 

agradeceu a Deus pelas vidas que se salvaram e quanto ao ônibus rogou a Deus que abençoe o prefeito 

para que brevemente possa adquirir outro. Com a palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou 

os presentes, parabenizou o prefeito e organizadores do desfile e demais eventos realizados em 

comemoração ao aniversário de nossa cidade. Sobre o acidente disse que realmente o importante é que 

não teve vítimas, já o ônibus basta fazer algumas economias que com certeza se adquire outro. Usando a 
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palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, também deu os parabéns ao 

prefeito e pessoas que organizaram as festividades nesses três dias, destacou a estrutura montada com 

barracas para praça de alimentação, área com cobertura, mesas e cadeiras para melhor acomodação das 

pessoas, enfim foi tudo muito bem organizado e isso merece destaque. Quanto ao acidente disse que 

infelizmente isso acontece, e temos sim que agradecer a Deus pelas vidas que se salvaram, referente ao 

ônibus afirmou que é um bem material e pelo ótimo trabalho que o prefeito vem desempenhando logo 

consegue adquirir outro. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os 

cumprimentos aos presentes, destacou que verdadeiramente foi muito bem organizado as festividades 

em comemorações ao aniversário do município, portanto estão todos de parabéns. Sobre incêndio no 

ônibus disse que foi uma fatalidade, e o importante são as pessoas que não sofreram danos maiores, e se 

futuramente o prefeito vir a precisar dos Edis dessa Casa de Leis para aprovar a aquisição de outro 

ônibus, com certeza terá o apoio necessário para tal. Ordem do Dia: Não havendo matérias em seguida 

o presidente da Casa informou a pauta da Ordem do Dia para a próxima sessão, sendo incluso o projeto 

de Lei nº 47/2014. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente antes do 

encerramento, fez explanações sobre os assuntos deliberados na pauta da presente, parabenizou o 

prefeito Onício de Souza e sua equipe pela organização e estrutura montada, para a realização das 

festividades alusivas ao 63º aniversário de emancipação política de Florestópolis. Sobre o acidente 

enfatizou que temos que agradecer a Deus por não ter acontecido o pior, quanto ao ônibus disse que é 

uma perca material e com trabalho consegue adquirir outro. 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       


