CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 20 dias do
mês de junho 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, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA 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 Silvio Jorge de Oliveira. 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: Requerimentos nºs 08, 09 e 10/2016. PALAVRA LIVRE: Fez uso da
palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, destacou o trabalho dos
vereadores desta Casa de Leis, parabenizou o prefeito Onício de Souza que em dois mandatos fez muitas
benfeitorias e Florestópolis teve um avanço muito grande. Finalizando comentou assuntos sobre a
situação enfrentada pelos moradores das casas da Usina Central Paraná, e sugeriu-lhes que se unam para
que tenham mais chances de vencer essa causa. Fazendo uso da palavra o vereador ELSON SOARES,
cumprimentou os presentes, quanto a situação dos moradores das casas da Usina, disse que realmente é
preciso e necessário que tenham união nesse momento, e se colocou a disposição no que for possível.
Com a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, após cumprimentar os presentes, relatou que
esteve juntamente com o vereador Ayrton Capassi e o Prefeito Onício de Souza, em reunião com o
gerente da Usina Central Paraná, o qual esclareceu que tal situação ocorreu devido alguns moradores
que entraram com pedido de usucapião das residências, e que a princípio a empresa não fará acordos,
portanto é muito importante a união de todos para buscar que isso seja resolvido da melhor maneira
possível. Finalizando citou o início da construção de 64 (sessenta e quatro) casas e havendo
possibilidades que o prefeito de preferência a esses moradores nas inscrições. Usou a palavra o vereador
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, comentou sobre a situação enfrentada
pelos moradores das casas da Usina, fez algumas sugestões e que realmente tem ser adotadas medidas
para que isso seja resolvido da melhor forma possível. Usando a palavra o vereador DENEVAL BONI,
cumprimentou os presentes, disse que na verdade a Usina deveria voltar a moer e gerar emprego para a
comunidade e não querer tirar as pessoas das casas, sugeriu a intervenção até mesmo do governo para
que a Usina volte a funcionar. Finalizando disse que a justiça deveria ao menos dar maior prazo para a
desocupação. Fez uso da palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os
presentes, disse que é lamentável essa situação dos moradores das casas da Usina e concordou que a
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união de todos será muito importante nesse momento tão difícil, porém é preciso adotar medidas para
resolver essa questão da melhor maneira possível. Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO
MORAES, cumprimentou os presentes, disse que é sempre uma honra receber a comunidade nesta Casa
de Leis, infelizmente triste pelo drama que os presentes estão vivenciando, citou que foi encaminhado
ao gerente da Usina um requerimento assinado por todos os vereadores, solicitando que seja revista essa
ação e que seja concedido maior prazo aos moradores para desocupar as casas, portanto nos resta
aguardar por uma resposta. Cedido um aparte ao vereador Douglas José de Sales, sugeriu aos nobres
edis que cobrem de seus deputados que intervenham nesse caso. Usou a palavra o presidente deste
Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, disse que realmente é
muito importante evolver os deputados para auxiliarem nessa questão dos moradores, portanto com
certeza serão cobrados. Enfatizou a importância da união de todos neste momento e informou que o
prefeito está buscando uma solução junto ao setor jurídico da Usina Central Paraná. Finalizando se
colocou a disposição dos moradores no que for possível e que podem contar com total apoio desta Casa
de Leis. Ordem do Dia: Projetos da pauta: 3ª e última discussão e votação dos projetos de Leis nº
03/2016 - LEGISLATIVO, nº 08/2016 e a Emenda Modificativa nº 01/2016 ao projeto de Lei nº
08/2016, aprovados por unanimidade. 2ª discussão e votação dos projetos de Leis nº 05/2016 LEGISLATIVO e o nº 12/2016, aprovados por unanimidade. 1ª discussão e votação dos projetos de
Leis nºs 09 e 13/2016, aprovados por unanimidade. Destacados para única discussão e votação
requerimento nº 05/2016, reprovado sendo 5 (cinco) votos contrários e 2 (dois) votos favoráveis, e os
requerimentos nºs 06 e 07/2016, aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima
sessão, inclusos os projetos de Leis nºs 05/2016 - LEGISLATIVO, os projetos de Leis nºs 09, 12 e
13/2016, e os requerimentos nºs 08, 09 e 10/2016. Explicações Pessoais: Inscritos os vereadores
ADEMILTO LIDUÍNO e DOUGLAS JOSÉ DE SALES, dispensaram o uso da palavra. Nada mais a se
tratar 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
Presidente

Douglas José de Sales
1º Secretário
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