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ATA da 06ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 30 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: Expedientes do Legislativo: 

Indicação nºs 33 e 34/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de Oliveira; Indicação nº 35/2021 de 

autoria do vereador Ayrton Capassi; Indicação nºs 36 e 37/2021 de autoria do vereador Valmir 

Cláudio Rodrigues; Indicação nº 38/2021 de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho; e a 

Indicação nº 39/2021 de autoria do vereador Cesar da Cruz Rodrigues. PALAVRA LIVRE: Fez uso 

da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou os 

colegas Edis pelas matérias apresentadas disse que realmente tratam de questões muito importantes. 

Comentou sobre sua indicação solicitando ao Executivo estudos no sentido de buscar recursos para 

construção de uma UBS no Jardim Floresta, com isso facilitar o acesso aos serviços de saúde para a 

população daquela localidade. Prosseguindo discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando do 

Executivo estudos de viabilidade, para estruturação do centro cirúrgico do Hospital Municipal Santa 

Branca, para a realização de pequenas cirurgias. Destacou a preocupação de todos nós com a 

situação da pandemia, disse que lamenta muito as vidas perdidas de pessoas tão importantes de 

nosso município vítimas da Covid-19. Fazendo uso da palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, destacou que infelizmente o vírus vem numa crescente 

de infecções e por isso apresentou duas indicações, uma para que seja adotada medidas no sentido 

de melhorar a fiscalização sanitária, com o aumento da composição da equipe, devidamente 

uniformizadas e com identificação, para que possam fiscalizar com mais contundência e eficiência, 

principalmente com o intuito de orientar a população do cumprimento das medidas de 

distanciamento social. Comentou ainda sobre sua outra indicação sugerindo a possibilidade de 

vacinação imediata contra a COVID-19, dos funcionários públicos municipais que trabalham na 

coleta de lixo, ressaltou que esses servidores correm o risco de se infectarem visto que suas funções 

é de contado direto e diário com diversas pessoas. Com a palavra o vereador CESAR DA CRUZ 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, primeiramente manifestou felicitações a sua esposa pelo 
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dia de seu aniversário. Em seguida reiterou a sugestão feita ao Executivo para a aquisição do 

equipamento de higienização e desinfecção para uso no hospital e nas ambulâncias. Continuando 

comentou sobre a questão do piso salarial dos ACS e ACE e cedeu um aparte da palavra ao 

vereador Denys Saul, que fez esclarecimentos a respeito. Prosseguindo o vereador Cesar da Cruz 

cobrou também o pagamento de insalubridade a esses servidores e principalmente para aqueles que 

estão na linha de frente da saúde. Usando a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, 

cumprimentou os presentes, sobre a questão do piso salarial dos ACS e ACE novamente fez alguns 

esclarecimentos e agradeceu o prefeito e os nobres Edis pelo empenho nessa questão. Parabenizou 

os colegas vereadores pelas indicações apresentadas e comentou assuntos sobre a citação do 

vereador Cesar da Cruz, quanto ao isolamento da ala Covid-19 no hospital, disse que essa é uma 

medida de segurança que precisa ser vista com urgência. Cedido um aparte da palavra ao vereador 

Cesar da Cruz fez ponderações a respeito. Prosseguindo o vereador Denys Saul disse que será 

formalizado uma solicitação quanto a questão de castração de animais. Em seguida comentou 

assuntos sobre a questão da fiscalização sanitária e que realmente é preciso mais fiscais para que 

seja feito um serviço mais eficaz no sentido de conter a aglomeração de pessoas. Manifestou apoio 

ao vereador Valmir quanto a indicação de vacinação dos servidores que trabalham na coleta de lixo. 

Comentou assuntos sobre o projeto de Lei que trata sobre a concessão de diárias do Executivo, e a 

seu ver entende que os enfermeiros que fazem o acompanhamento de pacientes também teriam o 

direito de receber as devidas diárias, conforme é pago para os motoristas. Cedido um aparte da 

palavra aos vereadores Marinho Novais e Cesar da Cruz, comentaram a respeito. Usou a palavra a 

vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, cumprimentou os presentes, ressaltou que todas as 

indicações apresentadas tem sua importância, quanto a fiscalização da vigilância reforçou que o 

trabalho realizado é muito bom porém com algumas falhas, citou que seria interessante um 

treinamento para a equipe de fiscais, com o objetivo de alcançar um resultado ainda melhor da 

fiscalização. Prosseguindo chamou atenção mais uma vez quanto a presença de crianças sem o uso 

de máscaras nos comércios de nossa cidade, disse que estamos em um momento mais crítico da 

pandemia e é preciso levar mais a sério os cuidados para evitar a disseminação do vírus. 

Finalizando comentou assuntos sobre a questão do isolamento da ala de covid no hospital, e com 

uma equipe que seja exclusivamente de atendimento apenas nesse setor. Fez uso da palavra a 

vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador 

Silvio Jorge pela indicação de construção de uma UBS no Jardim Floresta, bem como pela sugestão 

de estruturação do centro cirúrgico do hospital para realização de pequenas cirurgias. Parabenizou o 

presidente pela indicação para colocação de placa de identificação com o nome do ginásio de 

esportes. Continuando discorreu assuntos sobre a questão da fiscalização sanitária e que realmente é 

importante qualquer medida que traga melhorias para o setor. Finalizando disse que realmente seria 

fundamental a vacinação dos servidores que trabalham na coleta de lixo. Fazendo uso da palavra o 
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vereador MARINHO NOVAIS LUZ NETO, cumprimentou os presentes, agradeceu o prefeito 

municipal pelo atendimento a sua indicação para instalação de linha de telefone fixo na clínica de 

fisioterapia. Complementando a indicação do presidente Ayrton Capassi sugeriu também a 

colocação de placa de identificação com o nome da quadra de esportes Carlos Goulart. Com relação 

a fiscalização sanitária questionou que é preciso ter conhecimento até onde vai a autonomia dos 

fiscais, e assim evitar cobranças daquilo que pode não ser de competência deles. Finalizando 

comentou assuntos sobre a questão da ala Covid do hospital, fez elogios aos profissionais lotados 

naquele setor e sugeriu especial atenção do Executivo no sentido de que seja visto a possibilidade 

de pagar adicional de insalubridade de 20% a esses profissionais da linha de frente da pandemia. 

Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os 

presentes, parabenizou os nobres vereadores pelas matérias apresentadas, ressaltou que são 

sugestões relevantes que merecem total apoio e especial atenção. Quanto a questão da fiscalização 

sanitária disse que recebeu algumas reclamações sobre a forma em que os fiscais fazem a 

abordagem nos comércios, portanto sugeriu que seria viável que os fiscais tivessem um treinamento 

para desenvolver um trabalho mais eficiente, e ainda, relatou algumas reclamações da população 

quanto ao atendimento descortês dos trabalhadores terceirizados que atuam no setor de combate a 

endemias. Finalizando manifestou apoio ao vereador Neto quanto a sugestão de pagamento de 

adicional de 20% aos servidores da saúde que estão na linha de frente da pandemia, disse que com 

certeza todos os vereadores apóiam essa questão, contudo espera que o Executivo possa analisar 

uma forma de valorizar esses profissionais pelo trabalho brilhante e árduo que desempenham no dia 

a dia. Ninguém mais fazendo uso da palavra em seguida foi passado para a Ordem do Dia: Projeto 

da Pauta: 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 03/2021 - LEGISLATIVO, 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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