CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 06ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 28 dias do
mês de março 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 Silvio Jorge de Oliveira. 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 06/2016. Ofício do Poder Executivo nº 60/2016, em anexo exposição de motivos
e o projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2016 - Súmula: Altera a redação do Artigo 77, § 2º e revoga
o Artigo 77, § 3º, da Lei Orgânica do Município de Florestópolis, 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,
falou sobre o plano de carreira e que será muito importante para os servidores. Com a palavra o vereador
MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, quanto ao plano de carreira disse que se for de
bom para todos os funcionários com certeza os vereadores serão unânimes pela aprovação. Fazendo uso
da palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, afirmou ser favorável ao plano de
carreira dos funcionários e sendo de bom tamanho para todos com certeza será aprovado. Fazendo uso
da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após cumprimentar os presentes, esclareceu que
o projeto apresentado está alterando o regime jurídico do município de celetista para estatutário, porém
não é ainda o plano de carreira, mas acredita que os nobres vereadores serão unânimes pela aprovação
de ambos. Usando a palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, sobre essa
alteração disse que sempre foi celetista, portanto que o senhor presidente solicite parecer do jurídico.
Disse que tinha agendado uma viagem a Curitiba, porém se tratando de assunto de interesse dos
servidores com certeza se for o caso cancela a viagem para participar das sessões extraordinárias.
Finalizando disse que os vereadores vão analisar o plano e sendo de bom para todos os funcionários com
certeza será aprovado. Fez uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes,
quanto ao plano disse que isso tem que ser aprovado o quanto antes, sobre o projeto apresentado disse
que da sua parte já vai assinar o parecer favorável. Com a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE
SALES, cumprimentou os presentes, enfatizou que conforme já citado pelos colegas está em pauta a
alteração de regime, portanto ainda não temos em mãos o plano de carreira, do qual disse ter a certeza
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que se for de bom para todos os funcionários com exceção da educação que já tem o plano de carreira,
será aprovado por todos os vereadores, disse ainda, que na verdade quem vai aprovar tal plano serão os
funcionários juntamente com o sindicato, que se reuniram, discutiram e decidiram pela aprovação do
plano de carreira. Finalizando disse que se a administração vai bem em todos os setores, é devido ao
ótimo trabalho desenvolvido pelos funcionários, portanto vocês merecem o melhor e nós vereadores
estamos aqui para representá-los. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES,
cumprimentou os presentes, desejou que Deus conceda discernimento aos funcionários, para que
juntamente com o sindicato na próxima assembléia, possam definir o melhor para os funcionários da
prefeitura. Ressaltou que na leitura da Ata da sessão anterior, foi registrado que todos os vereadores são
favoráveis a melhoria salarial para os servidores. Citou que a Lei Orgânica do município teve suas
alterações e que sempre foi regido pelo regime celetista, porém esse projeto em pauta está sendo
alterado para estatutário e isso sendo aprovado pelos servidores em assembléia, bem como o plano de
carreira, portanto assim que mesmo for apresentado terá a aprovação dos vereadores desta Casa de Leis.
Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos
presentes, disse que todos os nobres edis se proporão em votar o plano de carreira, porém devido ao
pleito eleitoral isso vai ter que ser votado as pressas, o que impossibilita aos vereadores um estudo mais
aprofundado sobre a matéria. Contudo sugeriu aos servidores para esclarecerem eventuais duvidas com
a direção do sindicato, para evitar constrangimentos. Finalizando disse que será votado com urgência
esse projeto alterando de celetista para estatutário e que serão convocadas as sessões extraordinárias
necessárias para sua aprovação, e assim que for protocolado o plano de carreira serão feitos os tramites
legais para sua aprovação. Ordem do Dia: Destacados para única discussão e votação os
requerimentos nºs 02, 03 e 04/2016, aprovados por unanimidade. Projetos da Pauta: 2ª discussão e
votação o projeto de Lei nº 04/2016, aprovado por unanimidade. Inserido em regime de urgência pela
presidência da Casa com anuência dos demais Edis, em 1ª discussão e votação o projeto de Emenda a
Lei Orgânica nº 01/2016, aprovado por unanimidade, sendo convocada duas sessões extraordinárias
para os dias 29 e 30 do corrente mês e ano, as 11:00 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal para
deliberação do projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 01/2016. Para pauta da Ordem do Dia da próxima
sessão, incluso o projeto de Lei nº 04/2016. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador ADEMILTO
LIDUÍNO, quanto ao projeto em questão de Emenda a Lei Orgânica, esclareceu ao vereador Deneval
Boni que talvez não tenha entendido quando disse que assinaria o parecer do referido para sua devida
tramitação, e ainda, ressaltou aos vereadores Deneval e Walter, a convocação das sessões
extraordinárias pelo senhor presidente, que por sinal tem realizado um excelente trabalho na presidência
desta Casa de Leis. Inscrito o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, realçou que na sessão anterior o
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vereador Marcelo Rodrigues comunicou a liberação de uma emenda destinada a saúde, porém o
município perdeu e gostaria que o senhor presidente buscasse informações a respeito. Destacou também
que o município foi contemplado com dois poços artesianos, dos quais foi informado que não houve
interesse devido o município ter que dispor de uma contrapartida, portanto como representante do povo
não poderia deixar de dar essas informações. Cedido um aparte aos vereadores Ademilto Liduíno e
Marcelo Rodrigues, comentaram sobre o assunto. Finalizando o vereador Douglas José de Sales,
desejou que esse plano de carreira venha realmente de forma justa beneficiar a todos os servidores do
municipais. 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
Presidente

Douglas José de Sales
1º Secretário
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