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ATA da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 25 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 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: 

A indicação nº 11/2016. Ofícios do Poder Executivo: Ofício nº 86/2016, encaminhando documentos que 

compõem a Prestação de Contas deste Município, referente ao exercício de 2105; Ofício nº 87/2016, 

encaminhando resposta ao requerimento nº 02/2016, de autoria do vereador Deneval Boni; e o Ofício nº 

88/2016, solicitando prorrogação de prazo para atendimento do requerimento nº 03/2016, de autoria do 

vereador Deneval Boni. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, 

cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre os Ofícios do Executivo em resposta a seus 

requerimentos. Com a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, após os cumprimentos aos 

presentes, disse que realmente o papel do vereador é de buscar junto ao Executivo por informações 

quanto as obras realizadas no município, citou a resposta do Engenheiro da Prefeitura esclarecendo fatos 

ocorridos nas obras de pavimentação e calçamento dos passeios da Rua Paulo Baise. Prosseguindo 

solicitou a todos que orem pelo garotinho Gabriel, muito conhecido em nossa cidade que teve um 

problema grave de saúde. Finalizando manifestou votos de pesar aos familiares do saudoso senhor 

Edinaldo Lima, popular (Jatobá). Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 2ª discussão e votação do projeto 

de Lei nº 05/2016, aprovado por unanimidade. Inserido em pauta em regime de urgência pela 

presidência da Casa com anuência dos demais Edis, em 1ª discussão e votação o projeto de Lei 

Complementar nº 02/2016, o projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 02/2016 e o projeto de Lei nº 

07/2016, aprovados por unanimidade, sendo convocada duas sessões extraordinárias sendo uma após a 

presente sessão ordinária e outra no dia seguinte, 26 de abril de 2016, às 11:00 horas, na sala de sessões 

da Câmara Municipal, para deliberação do projeto de Lei Complementar nº 02/2016, o projeto de 

Emenda a Lei Orgânica nº 02/2016 e o projeto de Lei nº 07/2016. 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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