CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 18 dias do
mês de agosto do ano de 2014, 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 SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Na ocasião, constatou-se a
presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI,
DOUGLAS JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO
RODRIGUES e WALTER XAVIER DA CRUZ. Não se fez presente 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 Ayrton Capassi. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura
do Expediente do Dia: Escola Anna Maria Pietta – Convite aos nobres vereadores para participarem da
Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A indicação nº 19/2014 e o requerimento nº
03/2014. Ofícios do Poder Executivo: nº 224/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº
36/2014 – Súmula: Faz adequação salarial em empregos públicos, solicitando apreciação em caráter de
urgência; e o Ofício nº 225/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 37/2014 –
Súmula: Altera o parágrafo segundo da Lei Municipal nº 1342/2014 e dá outras providências, após
leitura as proposições foram encaminhadas as devidas Comissões Permanentes para analise e que
exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES,
cumprimentou os presentes, comentou sobre a questão do reajuste das Agentes Comunitárias de Saúde e
Agente de Endemias, parabenizou a classe pelo ótimo trabalho desempenhado em nossa cidade,
parabenizou o prefeito por estender esse aumento as Agentes de Saúde e Auxiliares de Enfermagem.
Desejou a todos uma ótima semana e convidou-os a estarem sempre presentes nas Sessões para
acompanharem o trabalho dos vereadores nesta Casa de Leis. Usou a palavra o vereador ADEMILTO
LIDUÍNO, após cumprimentar os presentes, destacou o ótimo trabalho realizado pelos profissionais da
Saúde em especial o trabalho de sol a sol, casa em casa, disse que a seu ver esses profissionais merecem
mais do que esse teto salarial que com certeza será aprovado pelos vereadores desta Casa. Finalizando
comentou assuntos sobre as eleições que estão chegando e que todos votem com consciência. Com a
palavra o vereador ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre o trabalho
realizado por esses profissionais, por sinal desempenhado com muita eficiência, disse que os apóiam
nesta causa, pois são merecedores desse novo teto salarial, parabenizou o prefeito municipal por
reconhecer e valorizar as Agentes de Saúde e Auxiliares de Enfermagem. Finalizando parabenizou o
vereador José Antonio Moraes pela indicação apresentada. Usando a palavra o vereador WALTER
XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, disse que realmente esses profissionais da saúde são
merecedores desse novo teto salarial sancionado pela presidenta Dilma, quanto as outras duas classes
incluídas pelo prefeito não parabenizou-o por isso, pois segundo o vereador a prefeitura dispõe de
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recursos para tal. Fazendo uso da palavra o vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos
presentes, comentou sobre a luta das Agentes por esse reajuste salarial que realmente ainda não é o
ideal, mas com certeza fará diferença no orçamento de cada profissional beneficiado. Quanto a questão
da votação do projeto enfatizou que tem que seguir o disposto no Regimento Interno da Câmara para
que a Lei não seja prejudicada, a qual com certeza será aprovada por unanimidade. Com a palavra o
vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre o reajuste
aos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, falou sobre a preocupação do prefeito que ligou de
Curitiba para saber sobre as possibilidades de aprovação do projeto essa semana, para que possa fazer o
pagamento com o reajuste ainda este mês, além disso, o prefeito informou a conquista de duas vans e de
quatrocentas e oitenta toneladas de calcário para pequenos agricultores de nosso município. Encerrando
congratulou-se com o vereador José Antonio Moraes pela indicação apresentada. Fez uso da palavra o
vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos presentes, falou sobre o projeto de Lei
de adequação salarial dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, informou que todas
as Comissões deram os pareceres favoráveis e que com certeza o projeto será votado e aprovado por
unanimidade em sessões extraordinárias. Finalizando comentou sobre seu requerimento apresentado.
Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou
os presentes, parabenizou o profissionais da saúde presentes pela união e atitude de buscar melhorias
para a classe, parabenizou o prefeito Onício de Souza por estender a mais duas classes esse reajuste,
assim valorizando demais eficientes profissionais da área da saúde. Finalizando justificou a ausência do
vereador Deneval Boni, por motivos particulares. Ordem do Dia: Não havendo matérias em seguida o
presidente da Casa convocou os nobres vereadores a três sessões extraordinárias, sendo nos dias 19, 20 e
21 do corrente mês e ano, às 11:00 horas, na sala de sessões da Câmara para deliberação do projeto de
Lei nº 36/2014. Prosseguindo informou a pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão, sendo incluso
o requerimento nº 03/2014. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES
dispensou o uso da palavra. Não havendo mais inscritos o senhor presidente antes do encerramento fez
explanações sobre as questões deliberadas na presente e mencionou várias conquistas do Executivo que
brevemente serão executadas. Nada mais a se tratar 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.

________________________
Silvio Jorge de Oliveira
Presidente

_______________________
José Antonio Moraes
1º Secretário
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