CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 27 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, 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 José Antonio Moraes. 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:
Ofício do Poder Executivo nº 154/2016, convite aos nobres Vereadores para participarem da abertura
oficial do campeonato municipal de futsal. A indicação nº 13/2016. PALAVRA LIVRE: Fez uso da
palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, comentou sobre sua indicação
apresentada e desejou a mãe do nobre vereador Ademilto Liduíno que tenha uma boa recuperação dos
problemas de saúde que passou. Usou a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA,
cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre o início das obras de construção da ponte próximo
ao antigo matadouro do município. Com a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, após
cumprimentar os presentes, reiterou o convite aos nobres Edis para participarem da abertura do
campeonato municipal de futsal e comentou a respeito. Parabenizou o prefeito pelo início de algumas
obras muito importantes, destacou o início da construção da ponte, brevemente será realizado o
calçamento dos passeias de várias ruas, e o início da construção de mais 123 (cento e vinte e três) casas.
Finalizando parabenizou o vereador Deneval Boni pela indicação apresentada e desejou uma ótima
recuperação para a mãe do vereador Ademilto Liduíno. Fazendo o uso da palavra o vereador JOSÉ
ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre seus requerimentos
solicitando o recape da malha viária da BR que faz a ligação entre Florestópolis e Bela Vista do Paraíso.
Finalizando desejou um ótimo recesso legislativo a todos e que realmente a mãe do vereador Ademilto
Liduíno é uma pessoa muito especial e desejou que ela se recupere com êxito. Usando a palavra o
vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, falou sobre seu requerimento
reprovado na sessão anterior e comentou a respeito. Com a palavra o vereador MARCELO
RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Deneval Boni pela indicação
apresentada, destacou o excelente trabalho realizado pelos Vereadores desta Casa de Leis e enalteceu o
prefeito Onício de Souza, devido estar findando seu mandato com várias obras importantes em
andamento objetivando sempre o bem estar da comunidade. Finalizando deixou um abraço especial a
mãe do vereador Ademilto Liduíno e que deseja que ela se recupere bem. Fez uso da palavra o vereador
ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito pelas diversas obras citadas pelos
colegas Vereadores e destacou que o prefeito com sua equipe do departamento jurídico, conseguiram
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junto a diretoria da Usina Central Paraná, fazer um acordo melhor para os moradores das casas da
empresa. Fazendo uso da palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes,
enalteceu o prefeito quanto a questão do acordo com a gerencia da Usina Central Paraná, e sugeriu o
envio de expediente em agradecimento ao gerente da empresa por tal. Continuando disse que realmente
temos que reconhecer o excelente trabalho realizado pelo prefeito, com várias obras importantes em
andamento no município, portanto merece os parabéns. Finalizando parabenizou o vereador Deneval
Boni pela indicação apresentada e agradeceu os colegas pela Edis por desejarem melhorias para sua
mãe. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os
cumprimentos aos presentes, parabenizou o vereador Deneval Boni pela indicação apresentada, e com
relação ao requerimento reprovado do vereador Walter Xavier, disse que o prefeito está honrando com o
que foi aprovado em assembléia do sindicato com os servidores. Finalizando deixou um abraço especial
para a mãe do vereador Ademilto Liduíno, e que ela possa se recuperar logo para conviver conosco
normalmente. Ordem do Dia: Destacados para única discussão e votação os requerimentos nºs 08,
09 e 10/2016, aprovados por unanimidade. Projetos da pauta: 3ª e última discussão e votação dos
projetos de Leis nº 05/2016 - LEGISLATIVO e o nº 12/2016, aprovados por unanimidade. 2ª
discussão e votação dos projetos de Leis nºs 09 e 13/2016, aprovados por unanimidade, sendo
convocada uma sessão extraordinária após a presente sessão, para deliberação dos projetos de Leis nºs
09 e 13/2016. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, desejou uma
ótima recuperação a mãe do vereador Ademilto Liduíno e comentou assuntos sobre a definição acertada
do prefeito com o gerente da Usina Central Paraná, com relação a situação dos moradores das casas da
empresa. Inscrito o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, quanto essa questão dos moradores das
casas da Usina, disse que realmente temos que reconhecer o empenho do prefeito e a receptividade do
gerente da empresa que chegaram a um entendimento. Inscrito o vereador MARCELO RODRIGUES,
disse que verdadeiramente é gratificante a decisão acertada entre o prefeito e o gerente da Usina, e
ainda, destacou que a empresa se propôs a negociar uma dívida de IPTU com o município, se possível
sanar tal dívida com alguns alqueires de terras onde futuramente poderia se instalar novo parque
industrial. Não tendo mais inscritos o senhor presidente explanou assuntos sobre essa questão das casas
da Usina, anunciou o recesso legislativo no mês de julho retomando os trabalhos de sessão no dia 01 de
agosto, 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.

Ayrton Capassi
Presidente

Douglas José de Sales
1º Secretário
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