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

23 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: 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. Não se fez presente a vereadora 

ADRIANA PASSONI GOULART, justificada a ausência por motivos de saúde de familiar. 

Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos 

com a leitura de um texto Bíblico feita pelo vereador Silvio Jorge de Oliveira. 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: Expedientes do Legislativo: 

Indicação nºs 27, 28 e 29/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; Indicação nºs 30 

e 31/2021 de autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto; e a Indicação nº 32/2021 de 

autoria do vereador Cesar da Cruz Rodrigues. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o 

vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, destacou o 

momento de aflição que estamos vivendo com essa pandemia do coronavírus, diante disso 

notou que as indicações dos colegas vereadores na sua maioria são de medidas contra essa 

doença. Parabenizou o vereador Denys Saul pela indicação de colocação de acrílico na 

recepção da prefeitura, citou que essa é uma medida simples porém muito eficaz. Relatou o 

ocorrido no cemitério quanto a ação de vândalos que realizaram furtos de objetos de valor, 

repudiou a ação desses malfeitores que não tem o mínimo de respeito nem com aqueles que 

já se foram dessa vida, portanto parabenizou o vereador Cesar da Cruz pela indicação 

sugerindo medidas para inibir esse tipo de ação. Manifestou total apoio ao vereador 

Marinho Novais Neto, pela indicação solicitando mais um Vigia noturno para o Hospital. 

Finalizando agradeceu o Executivo pelo atendimento a sua indicação de descentralização da 

farmácia de medicação específica, do hospital para uma outra repartição da saúde. Fazendo 

uso da palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, cumprimentou os presentes, 

parabenizou os nobres Edis pelas indicações apresentadas, destacou que é inaceitável o que 

ocorreu no cemitério e manifestou apoio ao vereador Marinho Novais Neto, pela solicitação 
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de vigia noturno no Hospital. Quanto a sua indicação solicitando a colocação de barreira de 

acrílico na recepção da prefeitura, justificou que presenciou uma situação da servidora com 

um cidadão com traços de embriagues, por isso decidiu apresentar essa sugestão como 

medida de segurança, destacou ainda a necessidade de que tal medida seja feito também na 

recepção do CRAS devido o grande fluxo de pessoas naquele local. Prosseguindo discorreu 

assuntos sobre sua indicação para contratação de Psicólogo e Fonoaudiólogo para atender 

especificamente na área da educação, citou a relevância desses profissionais para o bom 

desenvolvimento das crianças. Em seguida  fez explanações com relação a sua indicação 

que sugere estudos de alteração do Estatuto do Servidor, no sentido de redução proporcional 

da jornada de trabalho e do salário por motivo de doença de cônjuge ou companheiro, pais, 

filhos, entre outros parentes, mediante comprovação por junta médica oficial. Finalizando 

sugeriu providências da secretaria de saúde para vacinação dos servidores do setor de 

agendamento, e ainda comentou assuntos relacionados a vacinação no nosso município, no 

estado e em todo o país. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os nobres vereadores pelas matérias apresentadas. 

Quanto a sugestão do vereador Denys de vacinação dos servidores do agendamento, 

informou que as vacinas já foram liberadas pela 17ª Regional de Saúde, para vacinar todos 

os servidores do setor da secretaria de saúde do município. Com relação a colocação de 

barreiras de acrílico sugeriu que essa medida seja adotada na sala de licitações da prefeitura, 

pois o local em dias de licitações há grande fluxo de pessoas colocando em risco a 

contaminação dos servidores e dos representantes das empresas. Com relação a questão de 

alteração do Estatuto dos Servidores disse que realmente é preciso um estudo a fundo e ver 

as alterações necessárias a serem realizadas. Finalizando agradeceu os servidores Dilson 

Aparecido Dizarro e José Honório Ribeiro popular Zé Cem Grama, pela agilidade no 

atendimento a uma urgência de um buraco em uma via. Usando a palavra o vereador 

CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, destacou a importância do 

atendimento a indicação do vereador Valmir Cláudio de descentralização da farmácia do 

hospital. Parabenizou o vereador Denys pelas indicações de colocação de barreiras de 

acrílico na recepção dos setores que prestam atendimento ao público e pela contratação de 

psicólogo e fonoaudiólogo para atender na área da educação. Destacou ainda a sugestão do 

vereador Marinho Novais Neto quanto ao vigia noturno no hospital, e ainda sugeriu ao 

Executivo a possibilidade de colocação de uma barreira no corredor de acesso ao setor de 

Covid-19 do hospital. Finalizando comentou sobre sua indicação de instalação de câmeras 
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de monitoramento no interior e nas imediações do Cemitério Municipal, disse que essa 

sugestão foi baseada devido ao fato dos furtos ocorridos naquele local. Fazendo uso da 

palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, cumprimentou os presentes, disse que 

realmente estamos todos preocupados com essa situação da pandemia do coronavírus, 

portanto manifestou congratulações aos colegas Edis pelas matérias apresentadas, destacou 

a indicação do vereador Denys que trata sobre a contratação de psicólogo e fonoaudiólogo 

para atender na área da educação. Parabenizou o prefeito pelo atendimento a indicação do 

vereador Valmir Cláudio com relação a descentralização da farmácia do hospital, ressaltou 

que essa medida é muito importante com vistas a evitar aglomeração de pessoas e assim 

evitar a disseminação do vírus. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador 

AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, parabenizou os nobres Edis 

pelas matérias apresentadas, comentou sobre a indicação do vereador Denys sugerindo a 

contratação de psicólogo e fonoaudiólogo para atender na área da educação. Quanto a 

indicação do vereador Neto que trata sobre o vigia noturno no hospital, ressaltou que tratou 

dessa questão diretamente com o prefeito Onício de Souza e espera que seja atendido. 

Quanto a questão dos furtos no cemitério disse que infelizmente isso tem ocorrido também 

nas cidades vizinhas, portanto é indispensável qualquer medida para tentar coibir esse tipo 

de ocorrência. Ninguém mais fazendo uso da palavra em seguida foi passado para a Ordem 

do Dia: Destacado para única discussão e votação o requerimento nº 08/2021, aprovado 

por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão incluso o projeto de Lei nº 

03/2021 - LEGISLATIVO. 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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