CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 02ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 22 dias do
mês de fevereiro 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, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e
WALTER XAVIER DA CRUZ. Não se fez presente o vereador MARCELO RODRIGUES. 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: Prefeitura Municipal de Florestópolis - Ofício nº 033/2016, enviando cópia do
ofício (anexo) de resposta da SANEPAR, com relação ao pedido de isenção no faturamento da adesão
ao serviço de esgotamento sanitário para 2.400 residências em nosso município. Ofício nº 035/2016 Poder Executivo, encaminhando em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 03/2016 Súmula: Autoriza a celebração de convênio e repasse de subvenção ao PROVOPAR - Programa do
Voluntariado Paranaense de Florestópolis, e dá outras providências, após leitura a proposição foi
encaminhada as devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os pareceres. PALAVRA
LIVRE: Fez uso da palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes,
destacou a presença de integrantes do Sindicato dos Servidores e defendeu a implantação do plano de
carreira para os servidores municipais, enfatizou que já são dois anos sem a correção anual, e ainda,
disse que foi concedido aumento para alguns funcionários. Com a palavra o vereador DENEVAL BONI,
cumprimentou os presentes, solicitou uma indicação para a próxima sessão e manifestou-se favorável a
implantação do plano de carreira para os funcionários da prefeitura. Fazendo uso da palavra o vereador
ADEMILTO LIDUÍNO, após cumprimentar os presentes, solicitou ao vereador Walter que informe os
nomes dos funcionários que tiveram aumento salarial. Quanto a questão da correção anual e do plano de
carreira, comunicou que o prefeito está estudando e dentro das possibilidades com certeza será
realizado, pois os servidores são merecedores tanto da correção como do plano de carreira. Finalizando
destacou a conquista do prefeito junto ao governo do Estado, de sessenta e seis casas e um ônibus.
Usando a palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, disse que realmente seria
muito importante a implantação do plano de carreira para os servidores do município, disse que os
funcionários merecem essa conquista e se colocou a disposição no que vir a depender de sua
colaboração. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos
presentes, sobre o plano de carreira disse que a Câmara aguarda pela apresentação do projeto, pois assim
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como foi aprovado o plano de carreira para os professores, com certeza será aprovado para os
servidores. Finalizando expressou gratidão aos deputados Luiz Carlos Hauly e Reinhold Stephanes, pela
liberação de recursos para reformas de cancha esportiva e do Estádio Municipal João Dias dos Reis.
Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes,
complementando o que disse o vereador José Antonio Moraes, destacou que o deputado Reinhold
Stephanes teve apenas dezesseis votos em nosso município, quando deputados eleitos com votação
muito mais expressiva, nada fizeram por Florestópolis. Com relação ao plano de carreira para os
servidores disse que é favorável, ressaltou que indicou ao prefeito para fazer a correção anual, bem
como que fosse feito estudos quanto as possibilidades de contratar plano de saúde e seguro de vida para
os servidores municipais. Fazendo uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES,
cumprimentou os presentes, sobre o plano de carreira disse que isso há muito tempo é deliberado e
acredita que da mesma forma que o Sindicato desenvolveu o plano de carreira dos professores, assim
será para os funcionários que são merecedores de tal, pois se a administração vai bem é devido aos
funcionários, portanto chegando ao consenso Sindicato e Poder Executivo e o projeto ser apresentado
nesta Casa de Leis, com certeza será aprovado. Disse que realmente temos que agradecer o deputado
Reinhold Stephanes, destacou que foi um compromisso do deputado com o vereador, mesmo sabendo
que não poderia apoiá-lo, porém não olhou o lado político e atendeu seu pedido. Parabenizou o vereador
Ayrton Capassi que como empresário investe em nosso município na construção civil gerando emprego
e renda. Finalizando comunicou que durante a semana participará de um curso em Curitiba com alguns
vereadores, e justificou a ausência do vereador Marcelo Rodrigues por motivo de doença. Usou a
palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após cumprimentar os presentes,
explanou assuntos sobre a questão do plano de carreira para os funcionários, e que aguarda ansioso pela
apresentação do projeto de Lei para colocar em pauta. Parabenizou os deputados citados pelos nobres
edis que destinaram recursos para nosso município, e criticou a atitude de deputados que assumem
compromissos com aliados e não fazem nada pelo município. Não havendo matérias para a Ordem do
Dia e nem inscritos para as 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
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MARIANO,____________, Assessor Legislativo, a digitei e a subscrevi.

Ayrton Capassi
Presidente

Douglas José de Sales
1º Secretário
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