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ATA da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 09 dias do 

mês de maio 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, DOUGLAS JOSÉ DE SALES, 

ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES, WALTER XAVIER DA 

CRUZ e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fez presentes o vereador DENEVAL BONI. 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: Ofícios do Poder Executivo: Ofício nº 100/2016, em resposta ao requerimento nº 

03/2016, de autoria do vereador Deneval Boni; e o Ofício nº 104/2016, convite aos nobres Vereadores 

para a inauguração de mais 25 moradias no conjunto Alecrim. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o 

vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, relatou que na sessão anterior foi 

discutido sobre a mudança do regime para estatutário, que foi aprovada em assembléia pelo Sindicato, 

porém isso gerou dúvidas e insatisfação de alguns servidores, portanto que sejam tomadas providências 

visando o melhor para os funcionários. Com a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, 

cumprimentou os presentes, sobre essa situação relatada pelo vereador Walter, disse que alertou os 

colegas Vereadores antes de tal alteração e que tinha um certo receio de que o Sindicato traria 

problemas, o que aconteceu, porém a Câmara aprovou o que foi definido em assembléia do Sindicato 

com os Servidores. Portanto cabe aos Funcionários a iniciativa de rever essa questão com o Sindicato. 

Usou a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, comentou 

assuntos com relação a alteração do regime para Estatuto, destacou que como mencionado pelos colegas 

a Câmara aprovou aquilo que ficou definido em assembléia dos Servidores com o Sindicato, e que cabe 

a ambos discutir e rever sobre o assunto. Não tendo matérias para a Ordem do Dia e nem inscritos nas 

Explicações Pessoais, 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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