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ATA da 09ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 18 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: 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: 

A indicação nº 10/2016. Ofícios do Poder Executivo: Ofício nº 91/2016, em anexo exposição de motivos 

e o projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2016 - Súmula: Ratifica a Emenda à Lei Orgânica nº 

01/2016, do município de Florestópolis e dá outras providências; e o Ofício nº 92/2016, em anexo 

exposição de motivos e o projeto de Lei Complementar nº 02/2016 - Súmula: Dispõe sobre a alteração 

do Regulamento dos Empregados Públicos do Município de Florestópolis, para Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Florestópolis e dá outras providências, após leitura as proposições foram 

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

LIVRE: Fez uso da palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, comentou 

assuntos sobre sua indicação solicitando ao prefeito providências com relação a colocação de uma parte 

da porta da recepção do hospital que foi quebrada. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos relacionados ao projeto do loteamento 

Letícia Sampaio e solicitou que seja feito um levantamento quanto a denominação de ruas. Cedido um 

aparte ao vereador José Antonio Moraes, comentou sobre o assunto. Fazendo uso da palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, disse que é preciso verificar a questão da 

denominação das vias públicas, porém se surgir a oportunidade que seja feito homenagem ao ex-

vereador Nelson Neco Cavalcante. Cedido um aparte ao vereador Ayrton Capassi, disse que sugeriu ao 

senhor prefeito que no próximo loteamento seja denominado de Nelson Neco Cavalcante. Usando a 

palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, manifestou-se 

preocupado com relação ao projeto de Emenda a Lei Orgânica apresentado, o qual mantém o regime 

estatutário e incorpora o FGTS ao salário dos servidores. Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS 

JOSÉ DE SALES, após cumprimentar os presentes, quanto a mudança do regime sugeriu aos 

integrantes das Comissões Permanentes, que seja feito uma análise aprofundada sobre a proposição, se 

possível convocar a comissão que representou os servidores em assembléia para esclarecimentos. 
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Cedido um aparte aos vereadores Ademilto Liduíno, Marcelo Rodrigues e Walter Xavier da Cruz, 

comentaram sobre o assunto em questão. Quanto ao mencionado na sessão anterior pelo vereador 

Marcelo Rodrigues, sobre a criação de Lei determinando que nos loteamentos futuros, sejam construídos 

redutores de velocidade e que seja feito a sinalização e identificação das ruas, sugeriu a formalização de 

uma indicação coletiva para que tal seja encaminhada ao senhor prefeito. Usou a palavra o vereador 

JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, explanou assuntos sobre o projeto de Emenda 

a Lei Orgânica em questão. Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 1ª discussão e votação do projeto de Lei 

nº 05/2016, aprovado por unanimidade. 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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