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ATA da 07ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 04 dias do 

mês de abril 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: 

As indicações nºs 07 e 08/2016. Ofício do Poder Executivo nº 73/2016, em anexo exposição de motivos 

e o projeto de Lei nº 07/2016 - Súmula: Ratifica a alteração e consolidação do Contrato de Consórcio 

Público firmado entre os Municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Paranapanema - CISMEPAR, 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 

DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, disse que é favorável ao plano de carreira e que o 

prefeito tome providências para diminuir o gasto com pessoal, citou que se preciso exonerar 

comissionados para tornar possível o plano de carreira, disse ainda, que o gasto está alto e mesmo assim 

o prefeito esta contratando, quando não deveria contratar. Com a palavra o vereador WALTER 

XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre o plano de carreira do qual 

afirmou ser favorável, destacou que o plano seria importante para acabar com perseguição política e 

independente o prefeito que entrar e sair da administração o funcionário não tenha prejuízos, porém 

lamentou não ter sido aprovado o plano de carreira. Fazendo uso da palavra o vereador ADEMILTO 

LIDUÍNO, após cumprimentar os presentes, sobre o plano de carreira disse que sempre foi favorável 

desde que todos os funcionários sejam beneficiados, porém não foi o que ocorreu e muitos funcionários 

se manifestaram contra o plano, destacou ainda que no plano apresentado havia muitas divergências e o 

parecer emitido pelo jurídico que sugere prejudicada a análise do projeto. Fez uso da palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, disse que verdadeiramente houve muita 

controvérsia quanto ao plano de carreira apresentado, dentre elas destacou o curto tempo para a 

realização de uma análise mais aprofundada sobre a matéria, e não seria justo aprovar um projeto que 

causaria danos a algumas pessoas. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

cumprimentou os presentes, afirmou ser favorável ao plano de carreira desde que seja analisado com 

responsabilidade e em tempo hábil, para evitar que funcionários sejam prejudicados. Finalizando 
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informou que no próximo mês será pago o piso salarial dos professores. Usando a palavra o vereador 

ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, disse que sempre foi favorável ao plano de carreira e 

que realmente é necessário uma correção para que se torne viável e favoreça a todos os servidores. 

Fazendo uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, após os cumprimentos aos presentes, 

quanto ao plano de carreira relatou que o projeto foi protocolado num dia as 17:00 horas, para entrar em 

pauta e ser votado no dia seguinte pela manhã, porém citou que cabe ao vereador analisar e fazer leitura 

dos projetos a serem votados, e que não é justo votar matérias de qualquer jeito e pessoas serem 

prejudicadas por negligência de vereador, enfatizou que o plano não foi votado, nem se quer foi 

colocado em pauta e sim está em processo de análise, e ainda, citou que realmente há muitas 

divergências e destacou a questão dos aposentados, que em um Artigo do projeto ficou bem explícito 

que funcionários aposentados ou os que virem a deferir sua aposentadoria, serão desligados do serviço 

público, e mais, informou que se o plano fosse aprovado seria nulo, pois o município recebeu um alerta 

do Tribunal de Contas com relação ao gasto com pessoal, o que proíbe aprovação de matéria dessa 

natureza. Finalizando informou aos professores que será pago o piso salarial aprovado pela Câmara no 

próximo mês e que a diferença de janeiro a março vai ser pago a partir do mês de agosto. Com a palavra 

o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, disse que conforme mencionado 

pelo vereador Douglas, o piso salarial dos professores aprovado pela Câmara será pago no próximo mês, 

bem como, a diferença de janeiro a março a partir do mês de agosto, porém se isso não ocorrer que os 

professores podem na primeira sessão de maio vir a Câmara para reclamar. Quanto ao plano de carreira 

disse que sempre foi a favor, desde que o mesmo seja tramitado na forma legal. Usou a palavra o 

presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após cumprimentar os presentes, comentou 

assuntos sobre o plano de carreira, afirmou que se empenhou ao máximo para sua aprovação e que 

infelizmente devido a divergências que provocaram discussões, onde alguns funcionários seriam 

prejudicados, não foi possível a tramitação do projeto, porém se for apresentado um plano de forma 

justa para todos os servidores, com certeza aprovado. Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 3ª e última 

discussão e votação o projeto de Lei nº 04/2016, aprovado por unanimidade. Explicações Pessoais: 

Inscrito o vereador WALTER XAVIER DA CRUZ, disse que os colegas vereadores se manifestaram 

favoráveis ao plano de carreira e lamentou que no dia da sessão o plano não ter sido colocado em pauta. 

Inscrito o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, citou mais uma vez o parecer do jurídico sugerindo 

prejudicada a análise do projeto. Finalizando desejou felicidades a todos e espera que em outra 

oportunidade possa ser elaborado um plano de carreira mais justo para todos e assim ser aprovado. 

Inscrito o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, mencionou que os professores tem um plano de 

carreira e que os demais servidores merecem o plano apresentado, porém tem que haver a questão legal, 
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contudo sugeriu ao senhor presidente ver junto ao prefeito, que se houver uma melhora na arrecadação, 

ver as possibilidades de fazer a reposição salarial a partir do mês de maio. Inscrito o vereador 

DOUGLAS JOSÉ DE SALES, enfatizou que o plano de carreira é a melhor solução para o 

funcionalismo público, porém o plano apresentado com as divergências constatadas impossibilitaram o 

seu andamento, portanto é necessário que seja feito uma correção mais detalhada e que seja esclarecido 

todas as dúvidas para que não haja discussões. Finalizando disse que é inadmissível colegas vereadores 

solicitar a votação do projeto, sem uma análise prévia da proposição, como exemplo citou que o 

professor não avalia uma prova do aluno sem fazer a correção. 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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