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ATA da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 13 dias do 

mês de junho 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: 

Ofício do Poder Executivo nº 146/2016, em anexo exposição de motivos complementar ao projeto de 

Lei nº 11/2016. A indicação nº 12/2016 e os requerimentos nºs 05, 06 e 07/2016. PALAVRA LIVRE: 

Fez uso da palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, falou sobre 

seu requerimento solicitando informações referentes ao FGTS dos servidores, que foi recentemente 

incorporado ao salário dos funcionários. Prosseguindo discorreu assuntos sobre o projeto do Executivo 

de parcelamento de FGTS. Finalizando informou que participará de um curso de capacitação em 

Curitiba durante a semana. Usando a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

cumprimentou os presentes, falou sobre a situação dos moradores do Conjunto da Usina Central Paraná 

e se colocou a disposição no que for possível. Comentou sobre sua indicação solicitando a construção de 

redutor de velocidade e sinalização próximo ao CMEI Miguel Teles de Lima e UBS Milton Bento, e 

ainda, comentou sobre seus requerimentos, um de congratulações aos comandos da Polícia Militar e 

Civil, pelo excelente trabalho realizado em nosso Município, outro solicitando ao DER providências 

com urgência, quanto a um buraco no acostamento da PR-170 próximo ao KM-43 lado direito, no 

sentido Florestópolis a Prado Ferreira. Finalizando fez esclarecimentos ao vereador Walter Xavier, com 

relação ao parcelamento do FGTS. Com a palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os 

presentes, comentou assuntos sobre a questão do FGTS, citou melhorias realizadas pela atual 

Administração, como o plano de carreira para os professores, melhorias para os estudantes com 

transporte de qualidade e gratuito, citou que faltam apenas seis ruas para Florestópolis atingir cem por 

cento de pavimentação asfáltica, portanto merece reconhecimento e congratulações. Finalizando se 

colocou a disposição dos moradores das casas da Usina Central Paraná, no que depender de sua 

colaboração. Usou a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, após os cumprimentos aos 

presentes, discorreu assuntos sobre a situação enfrentada pelos moradores das casas da Usina Central 

Paraná, e disse o que for possível dentro da Lei será feito por esta Casa de Leis, através do presidente 
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com anuência dos demais Edis. Finalizando esclareceu ao vereador Walter Xavier, sobre a questão do 

FGTS que foi incorporado no salário dos servidores, e quanto ao parcelamento também do FGTS, 

sugeriu ao nobre vereador que solicite uma cópia dos anexos que constam o período a ser parcelado, 

assim como solicitou cópia do projeto e o mesmo foi parar nas redes sociais e em um jornal que circula 

na região, que faça o mesmo com os documentos que constam o período para todos verem que se trata 

de parcelamento de outras gestões. Fazendo uso da palavra o vereador ELSON SOARES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Silvio Jorge pelas matérias apresentadas, quanto ao 

FGTS afirmou que tem recebido os extratos da caixa, constando os valores depositados mensalmente. 

Encerrando se colocou a disposição dos moradores das casas da UCP no que for possível e depender de 

sua cooperação. Fez uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, 

sobre essa situação dos moradores das casas da Usina, disse que com certeza dentro das possibilidades 

eles podem contar com o apoio de todos os vereadores desta Casa de Leis. Com a palavra o vereador 

JOSÉ ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, manifestou solidariedade aos moradores 

das casas da Usina Central Paraná, que receberam notificações para sair das residências e explanou a 

respeito. Cedido um aparte aos vereadores Walter Xavier e Ademilto Liduíno, fizeram sugestões sobre o 

assunto em questão. Usando a palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, 

comentou assuntos sobre a situação dos moradores das casas da Usina, e se colocou a disposição no que 

for possível e depender de sua colaboração. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador 

AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, explanou assuntos sobre a questão dos 

moradores das casas da Usina Central Paraná, fez algumas sugestões e disse que com certeza no que for 

possível terão o apoio desta Casa de Leis. Ordem do Dia: Projetos da pauta: 2ª discussão e votação 

dos projetos de Leis nº 03/2016 - LEGISLATIVO, nº 08/2016 e a Emenda Modificativa nº 01/2016 

ao projeto de Lei nº 08/2016, aprovados por unanimidade. 1ª discussão e votação dos projetos de 

Leis nº 05/2016 - LEGISLATIVO e o nº 12/2016, aprovados por unanimidade. Inserido em pauta pela 

presidência da Casa em regime de urgência, em 1ª discussão e votação do projeto de Lei nº 11/2016, 

aprovado por unanimidade, sendo convocada duas sessões extraordinárias uma após a presente sessão e 

outra no dia 14 de junho de 2016, as 11:00 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal, para 

deliberação do projeto de Lei nº 11/2016. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, inclusos os 

projetos de Leis nºs 03 e 05/2016 - LEGISLATIVO, os projetos de Leis nºs 08, 09, 12 e 13/2016, e a 

Emenda Modificativa nº 01/2016 ao projeto de Lei nº 08/2016. Explicações Pessoais: Inscrito o 

vereador ADEMILTO LIDUÍNO, dispensou o uso da palavra. Inscrito o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, participou os presentes de que o prefeito afirmou que até o dia quinze do mês de julho será 

pago a 1ª parcela do 13º salário, destacou ainda, que serão recapeadas várias ruas e o início da 
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construção de mais 123 casas, portanto o prefeito merece os parabéns. Inscrito o vereador DOUGLAS 

JOSÉ DE SALES, parabenizou o vereador Silvio Jorge pelas matérias apresentadas e complementando a 

solicitação ao DER, que seja cobrado o recape da malha viária da PR-170, principalmente no trecho 

entre Florestópolis e Porecatu, a qual é nossa coirmã e comarca. Finalizando parabenizou o prefeito pela 

ótima administração, destacou algumas obras como a construção de casas, pavimentação asfáltica, 

construção da UBS no Jardim das Flores e a conquista de equipamentos para a saúde. 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                      
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