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Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do 

Paraná, realizada em sua Sede às 20:00 horas, aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 

2013, sob a Presidência do vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, em conformidade 

com a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa de Leis, deu 

abertura aos trabalhos sendo feita a chamada dos Senhores Vereadores, pelo primeiro 

secretário vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, constatando-se presentes: 

ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI, DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ 

DE SALES, ELSON SOARES, MARCELO RODRIGUES e WALER XAVIER DA 

CRUZ. Foi feito a leitura de um texto Bíblico pelo vereador Douglas José de Sales. Em 

seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Câmara Municipal de 

Londrina – Convite aos Nobres Vereadores para participarem de uma reunião a realizar-

se no dia 27 de fevereiro do corrente mês e ano, às 14:00 horas, para discussão da 

proposta de integração do transporte intermunicipal da Região Metropolitana de 

Londrina. Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN - PR, Ofício nº 035/2013, 

em resposta ao Ofício nº 085/2012, requisitando providências referentes às reclamações 

quanto ao atendimento prestado pela 23ª Ciretran de Porecatu. Conselho Tutelar de 

Florestópolis – Ofício nº 009/2013, solicitando ao Excelentíssimo senhor Presidente em 

conjunto com os demais Edis desta Casa de Leis, que intercedam junto ao Poder 

Executivo Municipal, no que diz respeito à reivindicação de um aumento de salário aos 

Conselheiros Tutelares. Por fim, as indicações nºs 01 e 02/2013 e o requerimento nº 

01/2013. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, 

cumprimentou os presentes, falou sobre sua indicação apresentada solicitando o 

recapeamento asfáltico da Rua Sebastião Ferreira Ribeiro, pois a mesma encontra-se 

com muitas deteriorações e em determinados pontos com pedras soltas e isso tem 

preocupado alguns moradores, devido o risco de pedras atingirem pedestres quando os 

veículos transitam no local. Usou a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, 

cumprimentou os presentes, destacou a presença em grande número dos munícipes na 

Sessão e disse que isso é muito importante para que todos possam acompanhar o 

trabalho dos Vereadores na Câmara. Continuando parabenizou os colegas Edis Deneval 
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Boni e José Antonio Moraes, pelas matérias apresentadas e comentou a respeito, quanto 

ao requerimento do vereador Ademilto Liduíno sugerindo a alteração para realização 

das Sessões nas segundas-feira, disse que isso será discutido, mas que não vê 

problemas. Encerrando parabenizou os Conselheiros Tutelares pelo excelente trabalho 

desenvolvido em nossa cidade e declarou total apoio em suas reivindicações de aumento 

de salário. Com a palavra o vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos 

presentes, parabenizou os Nobres Vereadores pelas matérias apresentadas e falou sobre 

a questão dos Conselheiros Tutelares, onde a seu ver com certeza terão apoio de todos 

os Vereadores desta Câmara Municipal, pois são profissionais que exercem suas 

funções com eficácia, portanto são merecedores de tal benefício. Prosseguindo 

requisitou um requerimento para a próxima Sessão, que seja encaminhado expediente a 

Viação Garcia, uma vez que Florestópolis foi incluso na Região Metropolitana de 

Londrina, então que seja feito a integração do transporte intermunicipal, ou seja, a 

disponibilização de circulares de Londrina para Florestópolis. Quanto ao requerimento 

do vereador Ademilto Liduíno, sugerindo a alteração para realização das Sessões todas 

as segundas-feira, afirmou ser favorável. Usando a palavra o vereador ELSON 

SOARES, após cumprimentar os presentes, parabenizou os colegas Vereadores pelas 

matérias apresentadas e se colocou a disposição dos Conselheiros Tutelares quanto à 

solicitação de aumento de salário. Finalizando manifestou total apoio ao vereador 

Ademilto Liduíno com relação à realização das Sessões nas segundas-feira. Fazendo uso 

da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, 

parabenizou a nova Mesa Diretora e desejou boas vindas aos companheiros reeleitos e 

aos que estão iniciando seus trabalhos na vereança, e ainda, parabenizou o ex-presidente 

desta Casa de Leis vereador Ayrton Capassi, pela competência e pelo exime trabalho 

realizado em seu mandato. Com relação à reivindicação dos Conselheiros Tutelares 

disse que com certeza a Câmara os apóiam nesta causa, todos somos sabedores do 

respeito do Prefeito com os Conselheiros, portando nós vereadores levaremos ao seu 

conhecimento e apesar das dificuldades acreditamos que dentro das possibilidades o 

senhor Prefeito possa analisar essa solicitação, que a meu ver é muito justa em face do 
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grande trabalho realizado por nossos Conselheiros Tutelares. Encerrando parabenizou o 

Prefeito Municipal Onício de Souza, pelas grandes conquistas em benefício a nossa 

cidade, isso devido o apoio dos Vereadores desta Casa de Leis, que desempenham suas 

funções em prol do melhor para a comunidade. Fez uso da palavra o vereador 

ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, sobre a reivindicação dos 

Conselheiros Tutelares se colocou a disposição e disse que levará pessoalmente ao 

conhecimento do senhor Prefeito, para que dentro das possibilidades tal benefício seja 

atendido. Prosseguindo parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e 

parabenizou o Prefeito Municipal Onício de Souza, pela seriedade e competência no 

âmbito da administração pública. Encerrando destacou a eficácia dos Vereadores desta 

Casa de Leis, ambos desenvolvendo o trabalho visando sempre melhorar a qualidade de 

vida da nossa comunidade, e ainda, comentou assuntos relacionados à Segurança 

Pública em nosso Município e em nosso Estado. Usou a palavra o vereador WALTER 

XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, falou sobre a reivindicação dos 

Conselheiros Tutelares e se colocou a disposição naquilo que vir a depender de sua 

colaboração. Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os 

presentes, manifestou suas congratulações aos companheiros Edis e falou sobre a 

solicitação de aumento de salário dos Conselheiros Tutelares, que a seu ver são 

merecedores devido o grande trabalho realizado em nossa cidade, portanto acredita que 

o senhor Prefeito analise essa questão e dentro das possibilidades possa conceder um 

aumento salarial aos nossos Conselheiros. Prosseguindo disse ser favorável a sugestão 

do vereador Ademilto Liduíno, em alterar a realização das Sessões nas segundas-feira. 

Finalizando parabenizou o vereador Deneval Boni pela indicação apresentada e 

comentou assuntos referentes à sua indicação solicitando a pintura dos redutores de 

velocidade (quebra-molas), visando melhorar a sinalização. Fazendo uso da palavra o 

senhor Presidente vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após cumprimentar os 

presentes, argumentou sobre a reivindicação dos Conselheiros Tutelares por aumento de 

salário, se colocou a disposição para levar ao conhecimento do Prefeito Municipal, pois 

essa solicitação é realmente justa em face do eficiente trabalho realizado pelos nossos 
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Conselheiros. Continuando parabenizou os Nobres Edis pelas matérias apresentadas e se 

manifestou favorável ao vereador Ademilto Liduíno, quanto à sugestão de alterar o dia 

para realização das Sessões, sendo nas segundas-feira. Finalizando parabenizou o 

Prefeito pelo formidável trabalho na administração do Executivo, e ainda, parabenizou o 

ex-presidente deste Legislativo vereador Ayrton Capassi, pela austeridade e dignidade 

desempenhada diante da presidência desta Casa de Leis. Não havendo matérias para a 

Ordem do Dia na sequência foi passado para as Explicações Pessoais, inscrito o 

vereador ADEMILTO LIDUÍNO, parabenizou o Secretário de Transportes senhor 

Dílson Aparecido Dizarro, pela disponibilização de ônibus em perfeitas condições de 

uso para o transporte escolar. Finalizando agradeceu o apoio dos colegas Vereadores e 

disse que quanto a isso será recíproco. Nada mais a se tratar na presente 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. Do 

que, para constar, EU, VALNÊS CARDOSO MARIANO,___________, Assessor 

Legislativo, a digitei e a subscrevi.  

 

 

 

 

      _______________________                                    _______________________   

          Silvio Jorge de Oliveira                                              José Antonio Moraes       

                    Presidente                                                              1º Secretário       


