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ATA da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 16 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, DENEVAL BONI, DOUGLAS 

JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES, 

WALTER XAVIER DA CRUZ 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 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 113/2016, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 

09/2016 - Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária, para o exercício 

de 2017 do Município de Florestópolis, Estado do Paraná, e dá outras providências; e o Ofício nº 

115/2016, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 10/2016 - Súmula: Dispõe sobre a 

Revisão Geral dos vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Florestópolis. Mesa Executiva 

da Câmara Municipal de Florestópolis, encaminha o seguinte: Exposição de motivos e o projeto de Lei 

nº 03/2016 - LEGISLATIVO - Súmula: Fixa em parcela única o subsídio dos Vereadores da Câmara 

Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, para a 16ª legislatura a vigorar a partir de 1º de janeiro de 

2017; e exposição de motivos e o projeto de Lei nº 04/2016 - LEGISLATIVO - Súmula: Dispõe sobre a 

Revisão Geral dos subsídios dos Agente Públicos do Poder Executivo, após leitura as referidas 

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 o campeonato municipal e parabenizou todos os envolvidos em 

sua realização. Enalteceu os colegas vereadores pela atitude em manter o subsídio atual para a próxima 

Legislatura. Destacou o evento beneficente realizado pelo Rotary e sugeriu o envio de expediente 

manifestando congratulações. Finalizando ressaltou a aquisição de mais dois ônibus para o município e 

parabenizou o prefeito e os vereadores por tal. Usou a palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, comentou sobre a final do campeonato municipal, parabenizou 

todos os envolvidos no evento e justificou sua ausência. Destacou o excelente trabalho realizado pelo 

prefeito Onício de Souza, e evidenciou a conquista de mais dois ônibus para o município. Encerrando 

comunicou boas notícias sobre o estado de saúde do senhor Marcelo de Souza irmão do prefeito. 

Fazendo uso da palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos 

sobre a final do campeonato municipal e justificou que por motivos particulares não pode comparecer ao 
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evento. Parabenizou o prefeito pela aquisição de mais dois ônibus e pela entrega de mais vinte e cinco 

moradias no conjunto Habitacional Alecrim, bem como mencionou a presença de autoridades 

importantes na solenidade, dentre elas o deputado estadual Tiago Amaral. Cedido um aparte ao vereador 

Ademilto Liduíno, justificou sua ausência na solenidade de entrega das vinte e cinco casas e 

parabenizou o prefeito, os vereadores, enfim todos os que participaram de tal. Usando a palavra o 

vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, justificou sua ausência na solenidade de 

entrega das casas, porém parabenizou o prefeito por estar realizando o sonho de mais vinte e cinco 

famílias, e ainda, parabenizou-o pela aquisição de mais dois ônibus os quais serão muito úteis a 

população. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, 

manifestou votos de congratulações ao prefeito municipal pela solenidade de entrega de mais vinte e 

cinco casas no conjunto Alecrim e destacou autoridades presentes ao evento. Destacou a conquista de 

dois ônibus para a saúde e enfatizou que tal benefício repercutiu de forma positiva perante a 

comunidade. Quanto ao campeonato municipal enalteceu a todos que se empenharam para sua 

realização, destacou ainda, as equipes que participaram, o bom trabalho da arbitragem e a brilhante 

participação da torcida. Com a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, parabenizou o prefeito pela aquisição dos ônibus e que realmente será um benefício muito 

importante para a comunidade. Sobre o campeonato municipal parabenizou todos que se dispuseram 

para sua realização, enfatizou que as equipes que chegaram a final foram merecedoras e fizeram uma 

belíssima partida. Finalizando comentou assuntos sobre a entrega de mais vinte e cinco casas no 

conjunto Alecrim. Fazendo uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os 

presentes, parabenizou o prefeito pelas diversas conquistas citadas pelos colegas Edis, e 

complementando destacou que ainda serão construídas aproximadamente, mais duzentas moradias para 

nossa população. Cedido um aparte ao vereador Marcelo Rodrigues, destacou que o governo do Estado 

está iniciando um programa em parceria com a COHAPAR, para construção de casas a custo zero para a 

comunidade. Prosseguindo o vereador Douglas disse que é muito importante, principalmente porque o 

prefeito municipal tem uma proximidade muito grande com o governador e isso facilitará com que 

Florestópolis seja contemplado com esse programa. Continuando destacou o excelente trabalho 

realizado por esta Casa de Leis em parceria com o Executivo. Parabenizou todas as equipes que 

participaram do campeonato municipal, em especial as que fizeram a final, e ainda, destacou e 

agradeceu todos que colaboraram para a realização desse evento, bem como a presença de diversas 

autoridades no Estádio João Dias dos Reis. Finalizando manifestou votos de pesar a Família Viana pelo 

falecimento do amigo Claudemir Viana, popular (Zoeira). Usou a palavra o presidente deste Legislativo 

vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, destacou a realização do 
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campeonato municipal, parabenizou todas as equipes que participaram e a todos que se empenharam 

para a realização desse importante evento para nossa cidade. Finalizando parabenizou o prefeito Onício 

de Souza pela entrega de mais vinte e cinco casas, onde pode perceber a alegria estampada no rosto das 

pessoas que foram beneficiadas. Não tendo matérias para a Ordem do Dia em seguida o senhor 

presidente informou a pauta da Ordem do Dia para a próxima sessão, inclusos os projetos de Leis nºs 

10/2016 e 04/2016 - LEGISLATIVO. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, fundamentou que se inscreveu para destacar em especial a presença de seu irmão Francisco 

Carlos Jorge de Oliveira, manifestou congratulações pelo seu brilhante trabalho desenvolvido em três 

mandatos de Conselheiro Tutelar, e ainda, afirmou que se sente privilegiado e honrado em tê-lo como 

irmão. 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 


