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ATA da 08ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 11 dias do 

mês de abril 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: DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ DE SALES, ELSON 

SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e 

WALTER XAVIER DA CRUZ. Não se fez presente o vereador ADEMILTO LIDUÍNO. Havendo 

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

texto Bíblico feita pelo vereador Marcelo Rodrigues. 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 80/2016, solicitando a devolução do projeto de Lei nº 

20/2016. A indicação nº 09/2016. Ofício do Poder Executivo nº 81/2016, em anexo exposição de 

motivos e o projeto de Lei nº 08/2016 - Súmula: Aprova loteamento residencial Letícia Sampaio e dá 

outras providências, 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, falou sobre sua indicação solicitando a construção de redutores de 

velocidade (quebra-molas), nas Ruas Paulo Baise e Olarich Maicon, pois alguns motoristas têm abusado 

da velocidade podendo causar sérios acidentes naquela localidade, portanto que o senhor prefeito analise 

com especial atenção e que essa reivindicação seja atendida com urgência. Fazendo uso da palavra o 

vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, quanto ao loteamento Letícia 

Sampaio, disse que realmente é merecida essa homenagem a Família Sampaio, da qual disse que passou 

bons momentos juntos. Finalizando sugeriu dentro das possibilidades legais, a criação de Lei 

determinando que nos loteamentos futuros, sejam construídos redutores de velocidade e que seja feito a 

sinalização e identificação das ruas. Com a palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os 

presentes, parabenizou a Família Sampaio por essa merecida homenagem a Dona Letícia Sampaio, a 

qual afirmou ter conhecido na infância e que verdadeiramente é merecedora dessa homenagem. Usando 

a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, disse que essa 

homenagem é muito justa e que Dona Letícia Sampaio foi uma pessoa exemplar, portanto acredita que 

esse projeto será aprovado por unanimidade. Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, manifestou congratulações a Família Sampaio pela merecida 

homenagem a Dona Letícia Sampaio e que com certeza esse projeto terá o apoio de todos os vereadores. 

Com a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, disse que teve a 

honra de conhecer Dona Letícia Sampaio, uma pessoa de coração imenso, guerreira, que lutou 
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juntamente com seu marido para educar os filhos e formar uma família bonita e unida, portanto com 

certeza é merecedora dessa singela homenagem, e ainda, citou que serão homenageadas mais doze 

famílias com denominação de vias públicas e de praça no referido loteamento. Finalizando parabenizou 

o vereador Deneval Boni pela indicação apresentada e enalteceu o vereador Marcelo Rodrigues, pela 

sugestão de incluir aos loteamentos a construção de redutores de velocidade, sinalização e identificação 

das ruas. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os 

cumprimentos aos presentes, manifestou apoio quanto a sugestão do vereador Marcelo Rodrigues e disse 

que vai ver junto ao Executivo as possibilidades legais de viabilizar tal medida. Quanto a denominação 

do Loteamento Letícia Sampaio, enfatizou que realmente foi muito bem lembrado essa homenagem a 

uma pessoa exemplo de vida, que lutou para criar os filhos e formar uma família muito querida em 

nossa cidade, e ainda, destacou os entes queridos de nosso município que serão homenageados com 

denominação de vias públicas e praça no referido loteamento. Finalizando parabenizou o vereador 

Deneval Boni pela indicação apresentada. Ordem do Dia: Sem matérias em pauta. Para pauta da Ordem 

do Dia da próxima sessão incluso o projeto de Lei nº 05/2016. Explicações Pessoais: Não havendo 

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. 
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