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ATA da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 02 dias do 

mês de maio 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 presentes 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 Douglas José de Sales. Na sequência foi submetida ao Plenário a 

ATA da Sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. Não havendo matérias para o Expediente do 

Dia, na sequência o senhor presidente deixou a PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador 

DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, disse que neste dia foi indagado por 

motoristas do barracão, onde verificou-se dúvidas e um certo descontentamento com relação a mudança 

do regime jurídico para Estatuto, aprovado em assembléia realizada pelo sindicato com os servidores. 

Destacou a presença de alguns motoristas, os quais almejam a realização de uma reunião de funcionários 

com o sindicato, para discutir sobre o assunto e se possível revogar tal alteração. Finalizando se colocou 

a disposição dos servidores no que precisarem. Com a palavra o vereador WALTER XAVIER DA 

CRUZ, cumprimentou os presentes, quanto essa alteração do regime jurídico disse que realmente gerou 

muita incerteza e após aprovação do sindicato o projeto foi encaminhado a Câmara para análise e 

votação. Contudo sugeriu se possível uma reunião dos servidores com o prefeito, para definir o que for 

de melhor para os funcionários. Fazendo uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os 

presentes, quanto essa questão da alteração do regime para estatuto, disse que se for necessário e o 

anseio da maioria dos servidores, que seja revogado a Lei. Finalizando comentou assuntos referentes ao 

parcelamento da tarifa de ligamento da rede coletora de esgoto. Usou a palavra o vereador ELSON 

SOARES, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre a alteração do regime jurídico para 

Estatuto e que se os servidores desejarem que isso seja revogado e voltar para Celetista, afirmou que 

será favorável. Usando a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, após os cumprimentos aos 

presentes, disse que verdadeiramente essa alteração de regime gerou muitas divergências, porém sugeriu 

que sejam tomadas decisões em prol do melhor para os funcionários. Finalizando pediu orações para o 

irmão do prefeito Marcelo de Souza, que está passando por um grave problema de saúde. Usou a palavra 

o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, comentou sobre as polêmicas devido a 

mudança do regime que não agradou todos os servidores, enfatizou que o que foi aprovado tem que ser 

cumprido e sugeriu aos servidores que analisem e ver se o sindicato tem serventia ou não. Prosseguindo 
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sugeriu aos funcionários insatisfeitos a realização de uma reunião com a maioria possível dos servidores 

para discutir se mantém Estatuto ou volta para o Celetista. Finalizando se colocou a disposição no que 

for possível para que nenhum servidor seja prejudicado. Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO 

MORAES, cumprimentou os presentes, sobre essa alteração do regime disse que a Câmara aprovou o 

que foi definido em assembléia dos servidores com o sindicato, porém se a maioria dos servidores não 

estiverem de acordo e decidirem que o melhor é o regime Celetista, com certeza terá o apoio dos colegas 

vereadores. Finalizando comentou assuntos sobre a questão do parcelamento da tarifa de ligamento da 

rede de esgoto. Fez uso da palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os 

cumprimentos aos presentes, sugeriu aos funcionários que busquem a realização de uma reunião dos 

servidores com o sindicato, para tomarem uma decisão quanto ao regime jurídico, esclareceu que isso 

não depende de intervenção do prefeito, pois o que foi acordado em assembléia entre servidores e 

sindicato, o prefeito acatou e encaminhou o projeto para esta Casa de Leis. Ordem do Dia: Projeto da 

Pauta: 3ª e última discussão e votação do projeto de Lei nº 05/2016, aprovado por unanimidade. 

Explicações Pessoais: Inscrito o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, citou o impasse quanto a 

denominação de uma Rua no loteamento Letícia Sampaio, e sugeriu que havendo a oportunidade e 

sendo de comum acordo entre o nobres vereadores, que seja denominada de Gabriel em homenagem 

aquele menino muito querido em nossa cidade. Finalizando comentou assuntos relacionados a rede de 

esgoto e pediu a todos que orem pela saúde do irmão do prefeito Marcelo de Souza. 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                                                                      Douglas José de Sales                      
                     Presidente                                                                                1º Secretário 


