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ATA da 05ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 21 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 e 

WALTER XAVIER DA CRUZ. Não se fez presente o vereador 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 Marcelo Rodrigues. 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 04/2016 e os requerimentos nºs 02, 03 e 04/2016. 

PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, comentou assuntos 

sobre o curso que participou na cidade Maringá. Sobre o plano de carreira disse que conversou com o 

diretor do sindicato, o qual informou que está em processo de revisão e acredita que logo será 

encaminhado a esta Casa de Leis para apreciação. Com a palavra o vereador DENEVAL BONI, 

cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre seus requerimentos solicitando informações ao 

prefeito, relacionadas a calçamento e pavimentação de vias públicas. Quanto ao plano de carreira espera 

que seja apresentado para ser votado e assim beneficiar todos os funcionários. Fazendo uso da palavra o 

vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Douglas Sales 

pela indicação apresentada e sugeriu o envio de expediente em agradecimento a Usina Alto Alegre pela 

disponibilização de funcionários para ajudar no combate a dengue. Quanto aos requerimentos do 

vereador Deneval Boni, disse que o prefeito e sua equipe de trabalho são competentes o bastante para 

administrar e fiscalizar as obras realizadas no município. Finalizando disse aos vereadores Walter e 

Deneval, que na sessão anterior foi votado o projeto que dispõe sobre o piso salarial dos professores, 

bem como convocada duas sessões extraordinárias nos dias seguintes, porém os nobres edis não 

compareceram para votar. Cedido um aparte ao vereador DENEVAL BONI, disse que chegou atrasado 

para a sessão, porém o vereador Ademilto não concordou com suas justificativas e tiveram uma breve 

discussão sobre o assunto. Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, após os 

cumprimentos aos presentes, disse que os ânimos se exaltaram um pouco e que isso é normal de 

acontecer quanto se luta pelo interesse das pessoas, contudo disse que realmente houve a ausência dos 

vereadores Deneval e Walter, e que eles possam expor suas explicações por não terem comparecido, 

ressaltou que foi feita a convocação e isso está gravado e registrado em Ata, por isso não convém 

discutir, o fato é que os vereadores não compareceram para votar o projeto que dispõe sobre o piso 
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salarial dos professores, destacou ainda, que na sessão anterior o vereador José Antonio Moraes sugeriu 

a inclusão do referido projeto na pauta, para votação em caráter de urgência. Cedido um aparte ao 

vereador DENEVAL BONI, disse que assinou o parecer favorável ao projeto e votou a favor em 

primeira discussão, sobre a ausência disse que estava fazendo o transporte de uma parabólica e ocorreu 

um imprevisto, por isso não conseguiu chegar no horário devido. Cedido um aparte ao vereador 

ADEMILTO LIDUÍNO, disse que o vereador no caso esteve transportando parabólica no dia 15 e no dia 

16. Cedido um aparte ao vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, sobre o projeto do piso salarial dos 

professores, afirmou que votou favorável em primeira discussão e votação, sobre sua ausência nas 

sessões extraordinárias, justificou que conversou com um representante do sindicato, o qual sugeriu que 

não votasse, porque estavam tentando incluir o piso dos professores no plano de carreira. Portanto o 

vereador Douglas discordou da atitude do colega, disse que o vereador não pode aceitar ser mandado 

pelo sindicato, e sim agir por si próprio como representante do povo. Fazendo uso da palavra o vereador 

JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, fez elogios ao vereador Douglas Sales pela 

didática nas suas explanações. Parabenizou o vereador Ayrton Capassi pela indicação apresentada 

referente ao REFIS. Com relação ao projeto que dispõe sobre o piso salarial dos professores, disse que 

isso é obrigação do prefeito para atender a Lei Federal, e que inclusive isso não interfere em nada com o 

plano de carreira dos servidores municipais, motivo pelo qual sugeriu urgência para deliberação da 

proposição. Finalizando disse que todos os projetos a serem apresentados pelo Executivo que tratar de 

aumento salarial, com certeza serão aprovados pelos colegas vereadores. Com a palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, após cumprimentar os presentes, justificou a ausência do vereador Silvio 

Jorge de Oliveira, por ter ido com sua esposa acompanhar seu sogro que foi internado com problemas de 

saúde. Parabenizou o vereador Ayrton Capassi pela indicação referente ao REFIS, disse que isso é muito 

importante para a nossa comunidade. Conforme mencionado pelos colegas vereadores quanto ao projeto 

do piso salarial dos professores, destacou a importância da matéria e que com certeza isso não interfere 

no plano de carreira para os funcionários. Finalizando comunicou que conseguiu junto ao deputado 

Nishimori, a liberação de recursos para a saúde. Fez uso da palavra o vereador ELSON SOARES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Ayrton Capassi pela indicação do REFIS, pois isso 

com certeza será um benefício muito importante para nossos munícipes. Quanto ao projeto do piso 

salarial dos professores, disse que foi favorável e se for apresentado projeto tratando do plano de 

carreira, afirmou que com certeza será favorável a sua aprovação. Usou a palavra o presidente deste 

Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, quanto ao REFIS disse 

que essa medida além de ser um incentivo aos inscritos em divida ativa, a quitação das respectivas 

dividas sem a cobrança de juros, seria uma forma de melhorar a arrecadação do município. Quanto ao 
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piso salarial dos professores disse que é de direito e que o vereador Walter não tem que temer o que o 

sindicato expõe. Encerrando falou sobre o plano de carreira e afirmou que se for elaborado um plano de 

forma justa para todos os servidores, com certeza será aprovado. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª 

discussão e votação o projeto de Lei nº 04/2016, aprovado por unanimidade. Para pauta da Ordem do 

Dia da próxima sessão, incluso os requerimentos nº 02, 03 e 04/2016 e o projeto de Lei nº 04/2016. 

Explicações Pessoais: Inscrito o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, lamentou a justificativa do vereador 

Walter Xavier da Cruz, disse que jamais aceitaria ser mandado por sindicato ou por oposição por 

motivos de politicagem, disse ainda, que seria importante que os vereadores da oposição buscassem 

junto aos seus deputados a liberação de recursos para o município. Finalizando deixou uma mensagem 

dizendo que prefere perder com a verdade do que ganhar com a mentira. Inscrito o vereador MARCELO 

RODRIGUES, disse que visitou o hospital do câncer de Londrina e enalteceu as pessoas que ali 

trabalham, sugeriu aos colegas vereadores e demais presentes que forem fazer a declaração de imposto 

de renda, destinar parte do imposto devido de 3% (três por cento) até 6% (seis por cento) para o hospital 

do câncer de Londrina. Inscrito o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, parabenizou o vereador 

Marcelo pela iniciativa e realmente só quem precisou ou precisa do hospital do câncer sabe da 

importância, do ótimo trabalho e atendimento realizado pelas pessoas que ali trabalham. Comentou 

assuntos sobre sua indicação solicitando ao Executivo a criação de Lei que dispõe sobre a remoção de 

veículos abandonados nas vias e logradouros do município. Finalizando parabenizou o presidente 

Ayrton Capassi pela indicação do REFIS e manifestou total apoio. 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. 
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