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ATA da 01ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 15 dias do 

mês de fevereiro 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 que, verificou a ausência do primeiro 

secretário e convocou o segundo secretário para assumir os trabalhos da primeira secretaria. Na ocasião, 

constatou-se a presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: ADEMILTO LIDUÍNO, 

DENEVAL BONI, ELSON SOARES, MARCELO RODRIGUES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e 

WALTER XAVIER DA CRUZ. Não se fizeram presentes os vereadores DOUGLAS JOSÉ DE SALES 

e JOSÉ ANTONIO MORAES. 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. 

Em seguida o primeiro secretário em exercício fez a leitura do Expediente do Dia: Prefeitura Municipal 

de Florestópolis - Ofício nº 024/2016, solicitando as dependências desta da Câmara Municipal para 

realização de Audiência Pública. A indicação nº 01/2016. Prefeitura Municipal de Florestópolis - Ofício 

nº 019/2016, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 01/2016 - Súmula: Criação de 01 

(um) cargo de Agente Social e de 01 (um) cargo de Técnico de Informática, de provimento efetivo, no 

âmbito da Administração Direta do Município de Florestópolis, após leitura a proposição foi 

encaminhada as devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os pareceres.  PALAVRA 

LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, fez reclamações 

quanto aos defeitos em vias que recentemente foram pavimentadas e solicitou que o senhor prefeito 

tome as devidas providências a respeito, e sugeriu que as obras de pavimentação sejam fiscalizadas por 

um engenheiro da prefeitura, visando a realização de serviços de boa qualidade. Com a palavra o 

vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, desejou aos nobres Edis um 

bom retorno aos trabalhos, comunicou a liberação de recursos emenda do deputado federal Luiz Carlos 

Rauly, para reformas de cancha esportiva e emenda do deputado Reinhold Stephanes, para reformas do 

Estádio João Dias dos Reis. Parabenizou o prefeito pela aquisição de 03 (três) ônibus com recursos 

próprios, e informou que será atendido a indicação dos vereadores Ademilto Liduíno e Douglas José de 

Sales, referindo-se a construção de um redutor de velocidade. Finalizando comentou assuntos sobre sua 

indicação solicitando o recapeamento da Rua Brigadeiro Tobias. Fazendo uso da palavra o vereador 

ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Silvio Jorge de Oliveira 

pela indicação apresentada, quanto ao redutor de velocidade disse que devido a grande necessidade isso 

já era pra ter sido realizado, e ainda, protestou quanto a obra de construção da ponte que teve início e 

encontra-se parada. Finalizando defendeu que seja feito a reposição salarial aos servidores do município, 

que o prefeito se empenhe e de prioridade nisso, pois estamos num período de crise com a inflação 
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muito alta, portanto seria muito importante a reposição para os funcionários, e sugeriu ao senhor 

presidente que lute por isso junto ao prefeito municipal. Usou a palavra o presidente deste legislativo 

vereador AYRTON CAPASSI, após cumprimentar os presentes, desejou aos nobres Edis um bom 

retorno aos trabalhos, comentou sobre as questões apresentadas pelos colegas vereadores e invocou a 

Deus para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Não havendo matérias para a Ordem do Dia 

e nem inscritos para as  Explicações Pessoais, o senhor presidente fez as considerações finais, 

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                                                                      Douglas José de Sales                      
                     Presidente                                                                                1º Secretário       


