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ATA da 03ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 29 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. Na ocasião, constatou-se a presença do 

PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: ADEMILTO LIDUÍNO, DENEVAL BONI, DOUGLAS 

JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, MARCELO RODRIGUES e WALTER XAVIER DA CRUZ. 

Não se fizeram presentes os vereadores JOSÉ ANTONIO MORAES e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. 

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

de um texto Bíblico feita pelo vereador Douglas José de Sales. 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: O requerimento nº 01/2016.  PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o 

vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, destacou que esteve em Curitiba 

juntamente com os vereadores Douglas, Elson, Deneval e Walter, onde o Governador assinou um 

convênio para a construção de 66 (sessenta e seis) casas pela COHAPAR. Justificou a ausência dos 

vereadores José Antonio Moraes e Silvio Jorge de Oliveira, ambos juntamente com o prefeito Onício de 

Souza, foram a Curitiba para resolver a questão do convênio para construção da ponte e a liberação de 

um ônibus para o nosso município. Finalizando criticou duramente a empresa de telecomunicações TIM, 

pois a dias não se consegue realizar chamadas e ninguém sabe o porque, disse que isso é um descaso e 

uma falta de respeito com a população de Florestópolis. Com a palavra o vereador ELSON SOARES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito e os vereadores que foram a Curitiba tratar sobre a 

questão da ponte e a conquista de um ônibus para o município. Parabenizou o vereador Ayrton Capassi 

pelo requerimento apresentado e disse que realmente esses problemas da operadora TIM em nosso 

município é inaceitável. Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, após os 

cumprimentos aos presentes, justificou sua ausência na sessão anterior por problemas de saúde. 

Parabenizou os nobres Edis que estiveram em Curitiba tratando de assuntos de interesse do município. 

Finalizando comentou assuntos sobre a questão da operadora TIM e fez algumas sugestões a respeito. 

Com a palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, disse estar ansioso para que 

se resolva essa situação da construção da ponte, espera que não seja necessário recorrer a imprensa. 

Quanto a questão da operadora TIM disse que isso é lamentável e que os clientes devem rever na justiça 

seus direitos. Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, 

sobre a assinatura de convênio para a construção de 66 (sessenta e seis) casas, ressaltou que dentre onze 

municípios no Paraná, Florestópolis foi um dos contemplados. Quanto a operadora TIM disse que é um 

descaso total com a população, citou outros problemas anteriores, sem que a empresa apresentasse 
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quaisquer esclarecimentos. Finalizando externou votos de pesar ao vereador Marcelo Rodrigues, pelo 

falecimento de seu cunhado senhor Ronaldo Fagote. Usou a palavra o presidente deste Legislativo 

vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, comentou assuntos sobre seu 

requerimento solicitando a empresa de telecomunicações TIM, que sejam tomadas as devidas 

providências quanto aos problemas de falta de sinal da operadora em nossa cidade e região. Finalizando 

justificou a ausência dos vereadores José Antonio Moraes e Silvio Jorge de Oliveira, e comentou 

assuntos relacionados a questão da ponte. Ordem do Dia: Projeto da Pauta: Inserido em regime de 

urgência pela presidência da Casa, em 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 03/2016, aprovado 

por unanimidade, sendo convocada duas sessões extraordinárias para os dias 03 e 04 de março de 2016, 

em pauta o projeto de Lei nº 03/2016. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, inclusos o 

requerimento nº 01/2016 e o projeto de Lei nº 01/2016. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador 

ADEMILTO LIDUÍNO, manifestou votos de pesar ao vereador Marcelo Rodrigues e familiares, pelo 

falecimento do senhor Ronaldo Fagote. Parabenizou o vereador Ayrton Capassi pelo requerimento 

apresentado, disse que essa situação da operadora TIM é inadmissível. Prosseguindo sugeriu ao 

responsável pelo setor de obras a realização de alguns serviços visando melhorias para o município. 

Finalizando agradeceu o vereador Douglas José de Sales, pela confiança e companheirismo, pois isso é 

benéfico para o desenvolvimento dos trabalhos nesta Casa de Leis. Não havendo mais inscritos 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                                                                      Douglas José de Sales                      
                     Presidente                                                                                1º Secretário 


