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ATA da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2013, as 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, com a presença dos seguintes Vereadores: 

ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI, DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ DE 

SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES, 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e WALTER XAVIER DA CRUZ. Sob a presidência do 

vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA que, após verificar haver quórum 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 32ª 

Sessão Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o primeiro secretário fez 

a leitura do Expediente do Dia: Ministério da Educação – Comunicado nº 259906/2013, 

informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As indicações nºs 69 e 

70/2013, e o requerimento nº 15/2013. Prefeitura Municipal de Florestópolis – Ofício nº 

417/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 45/2013 – Súmula: Dispõe 

sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017 e dá outras providências, e o Ofício 

nº 418/2013, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 46/2013 – Súmula: 

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Florestópolis, Estado do Paraná, para o 

exercício de 2014, e dá outras providências, imediatamente as proposições foram 

encaminhadas as devidas Comissões Permanentes para que exarem os pareceres. 

PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os professores, alunos, enfim todos os que se 

empenharam e participaram do desfile no aniversário de nosso município, afirmou que 

esse foi o melhor desfile apresentado pelas escolas, portando sugeriu o envio de Ofício ao 

Secretário de Educação parabenizando os professores, alunos, todos que contribuíram e de 

forma brilhante participaram do desfile. Usou a palavra o vereador MARCELO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, disse que não foi protocolado nesta Casa 

projeto de Lei referente ao plano de cargos e salários dos profissionais da educação, e com 

certeza sendo protocolado será apreciado em regime de urgência e aprovado de forma 

unânime. Quanto ao desfile disse que não pode estar presente, mas disse que pessoas da 

comunidade que assistiram afirmaram que realmente esse foi o melhor desfile apresentado 
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em nossa cidade, portanto estão todos de parabéns. Encerrando parabenizou o Agente de 

Crédito Galeno Miguel de Oliveira, pelo excelente trabalho realizado diante do Banco do 

Empreendedor. Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após 

cumprimentar os presentes, destacou a importância dos professores para o 

desenvolvimento do município, pois foi professor e sabe muito bem disso, disse ainda, que 

não foi encaminhado o projeto de Lei referente ao plano salarial dos professores, afirmou 

que quando for encaminhado a esta Casa de Leis, com certeza será aprovado com a 

máxima urgência. Usando a palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os 

presentes, quanto ao projeto referente ao salário dos professores disse que isso tem que ser 

resolvido urgentemente, pois o salário dos professores realmente está muito defasado. Fez 

uso da palavra o vereador AYRTON CAPASSI, após cumprimentar os presentes, 

comentou assuntos sobre a questão do projeto referente ao salário dos professores, 

assegurou que quando for protocolado nesta Casa de Leis, será deliberado e aprovado por 

todos os vereadores. Finalizando disse que foi bem lembrado as congratulações ao Agente 

de Crédito Galeno Miguel de Oliveira, o qual é merecedor de elogios pelo brilhante 

trabalho realizado diante do Banco do Empreendedor. Fazendo uso da palavra o vereador 

ELSON SOARES, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito, secretário de 

educação, professores, alunos, enfim, todos que de certa forma contribuíram e 

participaram do desfile no dia 14 de novembro, o qual realmente foi surpreendente. 

Prosseguindo falou sobre a questão do salário dos professores e sugeriu ao senhor 

presidente que, quando o projeto for encaminhado a Câmara, que seja feito Sessões 

Extraordinárias para sua aprovação com brevidade. Encerrando parabenizou o Agente de 

Crédito Galeno Miguel de Oliveira, pelo ótimo trabalho realizado diante do Banco do 

Empreendedor. Com a palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, após os cumprimentos 

aos presentes, comentou assuntos sobre a questão do salário dos professores e disse que os 

vereadores são favoráveis a aprovação de aumento, e com certeza o prefeito dentro do que 

determina a Lei vai tomar as devidas providências a respeito. Finalizando parabenizou o 

prefeito Onício de Souza pela excelente administração que vem realizando, destacou os 03 

(três) veículos 0 km adquiridos pelo município, ressaltou o brilhante desfile realizado no 

dia 14 de novembro e os quatro dias de festa para a comunidade de Florestópolis, portanto 

estão todos de parabéns por isso, destacou ainda, o esplendoroso trabalho dos edis desta 

Câmara, que em pesquisa foi eleita a melhor da região, pois os vereadores desta Casa de 
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Leis trabalham com o intuito de conquistar sempre o melhor para a comunidade. Ordem 

do Dia: Projeto da Pauta: 3ª discussão e votação do projeto de Lei nº 31/2013, sem 

debates o projeto é aprovado por unanimidade e despachado ao Executivo para sanção. 1ª 

discussão e votação do projeto de Lei nº 44/2013, sem debates o projeto é aprovado por 

unanimidade. Em seguida o presidente da Casa informou a Pauta da Ordem do Dia da 

próxima Sessão, sendo o projeto de Lei em tramitação e inclusos os projetos de Lei nºs 45 

e 46/2013, e o requerimento nº 15/2013. Explicações Pessoais: Inscrito fez uso da palavra 

o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, falou sobre a situação dos professores onde 

verdadeiramente não foi apresentado nenhum projeto a esta Casa Legislativa, e afirmou 

que quanto tal proposição for enviada a esta Câmara será votada e aprovada por 

unanimidade e com urgência, disse ainda, que nesta Casa de Leis todos os vereadores 

trabalham em prol do melhor para o município. Finalizando disse que viajou com o 

prefeito para a capital em busca de recursos, e enfatizou que o prefeito se preocupa não só 

com o salário dos professores, más de todos os servidores municipais. Não havendo mais 

inscritos para Explicações Pessoais, o senhor presidente antes do encerramento 

cumprimentou os presentes, destacou o excelente trabalho realizado pelo Agente de 

Crédito Galeno Miguel de Oliveira, diante do Banco do Empreendedor. Comentou sobre a 

questão do projeto referente ao salário dos professores e declarou que a proposição sendo 

encaminha a esta Casa, será votada e aprovada em regime de urgência. Prosseguindo 

parabenizou o prefeito, secretário de educação, professores, alunos, enfim, todos que 

colaboraram e participaram do desfile que foi sem dúvidas o melhor apresentado nesta 

cidade. 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                                                José Antonio Moraes         

                    Presidente                                                                1º Secretário 


