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ATA da 04ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 16 dias 

do mês de março do ano de 2021, às 18h:00, 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: ADRIANA PASSONI GOULART, CESAR DA CRUZ 

RODRIGUES, DENYS TEIXEIRA SAUL, EDSON MARTINS DE CARVALHO, MARINHO 

NOVAIS LUZ NETO, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, VALDETE JOSÉ DE SOUZA E 

VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a 

Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita pelo vereador Valmir 

Cláudio Rodrigues. Na sequência o senhor presidente solicitou ao Assessor Parlamentar VALNÊS 

CARDOSO MARIANO para fazer a leitura da ATA da sessão anterior que, logo após foi submetida 

a apreciação dos Nobres Vereadores e aprovada por unanimidade. Em seguida o senhor presidente 

solicitou ao 1º secretário para fazer a leitura do Expediente do Dia: Correspondências: Ofício nº 

131/21 - Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminhamento do Acórdão de Parecer Prévio 

nº 701/20 - Primeira Câmara - Ementa: Prestação de Contas Anual. Exercício de 2019. Art. 16, II, 

LC nº 113/2005. Impropriedade que não culminou a Prestação de Contas. Regularidade das contas 

com ressalvas e recomendação. Expedientes do Legislativo: Indicação nº 23/2021 de autoria do 

vereador Ayrton Capassi; Indicação nº 24/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; 

Indicação nº 25/2021 de autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto; Indicação nº 26/2021 de 

autoria do vereador Silvio Jorge de Oliveira.  Requerimento nº 08/2021 de autoria do vereador 

Ayrton Capassi. Expedientes do Executivo: Ofício nº 086/2021 em resposta à Indicação nº 03/2021 

de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; Ofício nº 080/2021 em anexo exposição de motivos e o 

projeto de Lei Complementar nº 01/2021 - Súmula: Altera o Estatuto dos Servidores do Município 

de Florestópolis; Ofício nº 083/2021 em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 05/2021 - 

Súmula: Dispõe sobre a implantação do "Programa de Desligamento Voluntário" - PDV dos 

Servidores Públicos do município de Florestópolis e dá outras providências; Ofício nº 085/2021 em 

anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 06/2021 - Súmula: Dispõe sobre os vencimentos 

dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias do município de 

Florestópolis; Ofício nº 088/2021 em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 07/2021 - 

Súmula: Altera a Lei Municipal nº 1.526/2017; Ofício nº 089/2021 em anexo exposição de motivos 

e o projeto de Lei nº 08/2021 - Súmula: Altera a Lei Municipal nº 1.285/2013; Ofício nº 090/2021 

em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 09/2021 - Súmula: Ratifica protocolo de 

intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à 

pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Após leitura as 

proposições foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para analise e que 

exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENYS TEIXEIRA 
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SAUL, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas vereadores pelas indicações e destacou 

a indicação do vereador Silvio Jorge que trata sobre o programa do governo federal "Brasil 

Sorridente". Prosseguindo solicitou aos Edis agilidade para aprovação se possível até sexta-feira do 

projeto de Lei que trata sobre o piso salarial dos ACS e ACE. Em seguida comentou assuntos sobre 

sua indicação sugerindo ao Executivo a Edição de Decreto para que seja adotado como medidas 

sanitárias de segurança no enfrentamento ao Covid-19, nos comércios com grande fluxo de pessoas 

a aferição de temperatura corporal dos clientes por meio de termômetro digital infravermelho, bem 

como a higienização das cestas e dos carrinhos de supermercado, disse que isso pode gerar alguns 

transtornos aos comerciantes, porém ressaltou que são medidas temporárias e necessárias para frear 

a transmissão do vírus para que em breve possamos voltar a vida normal. Prosseguindo destacou a 

importância desse projeto do Consorcio para aquisição de vacinas e comentou assuntos sobre a 

vacinação em nosso país. Finalizando disse que será formalizado uma sugestão ao Executivo para a 

contratação de um psicólogo para atender na área da Educação e comentou a respeito. Com a 

palavra o vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou os 

nobres Edis pelas matérias apresentadas e parabenizou o Executivo com relação ao projeto de Lei 

que trata sobre o piso salarial dos ACS e ACE. Finalizando externou apoio ao vereador Denys Saul 

quanto a sugestão de psicólogo para atender na área da Educação. Usando a palavra a vereadora 

ADRIANA PASSONI GOULART, após os cumprimentos aos presentes, complementando o 

sugestão do vereador Denys disse que verdadeiramente é muito importante a presença de um 

psicólogo para atender na área da Educação e acrescentaria muito para o bom desenvolvimento das 

crianças. Continuando citou que esteve na feira e foi indagada por alguns feirantes que reclamaram 

do Decreto Municipal que impõe medidas restritivas e que afetam o trabalho dos feirantes, no 

entanto disse que presenciou aglomerações de pessoas sem o uso de máscaras em alguns bares no 

centro da cidade, portanto sugeriu ao setor competente maior fiscalização nesses locais. Quanto a 

questão da aferição de temperaturas citou que em algumas cidades os equipamentos são fornecidos 

pelo município, no entanto disse que se isso não for possível em nossa cidade, que cada comerciante 

possa adquirir os termômetros e disponibilizar um colaborador para realizar esse trabalho de 

aferição e higienização de cestos e carrinhos, e ainda, questionou qual a necessidade de duas ou 

mais pessoas da mesma família e em alguns casos com crianças, correrem o risco de se contaminar 

com o coronavírus, entrando em comércios principalmente em supermercados para fazer compras, 

disse que isso é uma situação que poderia ser evitada. Fazendo uso da palavra o vereador SILVIO 

JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Denys pela sugestão 

do psicólogo para atender na área da Educação. Parabenizou o prefeito pelo projeto de adesão ao 

Consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos para aquisição de vacinas, e ainda parabenizou-o pelo 

projeto de Lei que trata sobre o piso salarial dos ACS e ACE. Destacou a retomada das obras de 

pavimentação asfáltica da Rua Pompeu Romagnoli e da Rua Das Camélias e espera que muito em 
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breve sejam finalizadas. Encerrando comentou assuntos sobre sua indicação solicitando ao 

Executivo a realização de estudos para viabilizar a adesão ao programa do governo federal 

"BRASIL SORRIDENTE", ressaltou que tal programa traz muitos benefícios de forma gratuita a 

população, sobretudo na confecção de próteses dentárias. Fez uso da palavra a vereadora 

VALDETE JOSÉ DE SOUZA, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas 

indicações em especial a sugestão do vereador Silvio Jorge quanto ao programa Brasil Sorridente, e 

a indicação do vereador Denys Saul pelas medidas de combate a transmissão do Coronavírus. 

Parabenizou o prefeito municipal pela retomada das obras de pavimentação, bem como pelo projeto 

de Lei que trata sobre o Consórcio para aquisição de vacinas e pelo projeto de Lei que dispõe sobre 

o piso salarial dos ACS e ACE. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON 

CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, parabenizou o vereador Denys Saul com relação ao 

projeto de Lei que trata sobre a isenção de IPTU para proprietários de imóveis com doenças graves, 

ressaltou que apresentou uma emenda a proposição estendendo o benefício para pessoas com 

doenças como cegueira, paralisia irreversível e incapacidade e doença de Parkinson. Prosseguindo 

parabenizou os nobres vereadores pelas matérias apresentadas e comentou a respeito. Em seguida 

enalteceu o prefeito Onício de Souza pelo projeto que trata sobre o piso salarial dos ACS e ACE. 

Finalizando discorreu assuntos sobre seu requerimento solicitando informações do Executivo com 

relação a contratação dos serviços de radiologia, com o intuito de buscar esclarecimentos a respeito 

dessa questão, tendo em vista que apresentou uma indicação sugerindo a correção do salário do 

radiologista, com a intenção de evitar problemas em futuros concursos públicos ao referido cargo, 

assim como ocorreu no concurso anterior que foi barrado pelo Conselho Regional de Técnicos em 

Radiologia, devido a defasagem do salário. Ninguém mais fazendo uso da palavra em seguida foi 

passado para a Ordem do Dia: Destacado para única discussão e votação os requerimentos nºs 

03, 04, 05, 06 e 07/2021, aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima 

sessão incluso o Requerimento nº 08/2021. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se esta ATA 

que, após lida será submetida à apreciação dos nobres Vereadores e não havendo retificação, será 

devidamente aprovada e assinada, e para constar VALNÊS CARDOSO MARIANO,Assinado no Original, 

assessor parlamentar, a digitou e a subscreveu. 
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