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ATA da 07ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 06 dias 

do mês de abril 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 40 e 41/2021 de autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto; Indicação nº 42/2021 

de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; Indicação nº 43/2021 de autoria da vereadora Adriana 

Passoni Goulart; Indicação nº 44/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de Oliveira. Expedientes 

do Executivo: Ofício nº 094/2021 em resposta ao requerimento nº 02/2021; Ofício nº 103/2021 em 

resposta ao requerimento nº 04/2021; e o Ofício nº 104/2021 em resposta ao requerimento nº 

05/2021. Projeto de Lei do Legislativo: Projeto de Lei nº 04/2021 - Súmula: Revoga a Lei 

Municipal nº 1.457, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a alteração da denominação de 

vias públicas; Projeto de Lei nº 05/2021 - Súmula: Concede monetariamente a reposição de perdas 

salariais aos servidores ativos da Câmara Municipal de Florestópolis; Projeto de Lei do Executivo: 

Projeto de Lei nº 10/2021 - Súmula: Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos dos servidores 

públicos do Município de Florestópolis; Mensagem de Veto Integral ao projeto de Lei nº 02/2021 - 

LEGISLATIVO. Após leitura as proposições foram encaminhadas para as devidas Comissões 

Permanentes para análise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o 

vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre 

a Semana Santa e seu significado para todos os cristãos, em especial desejou a todos uma Páscoa 

abençoada na presença de Jesus Cristo ressuscitado. Em seguida chamou atenção sobre sua 

indicação nº 08/2021, na qual solicitou a construção de redutores de velocidade nos cruzamentos do 

bairro Jardim Floresta II, relatou que por pouco quase se envolveu em um acidente, portanto 

reiterou ao Executivo que atenda esse pedido a fim de evitar que aconteça o pior. Com a palavra o 

vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, cumprimentou os presentes, relatou que o Site da Câmara 

encontra-se desatualizado quanto as sessões, pois consta apenas os vídeos das duas primeiras 

sessões, portanto cobrou da empresa responsável pela prestação dos serviços a devida atualização. 

Expressou agradecimentos ao secretário de saúde e ao prefeito pela resposta a seu requerimento nº 

04/2021. Comentou sobre sua indicação referente a castração de animais e destacou que isso vem de 
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encontro ao anseio da população e ainda se for preciso buscar o apoio dos deputados para que esse 

serviço chegue até nosso município. Sobre seu projeto de Lei vetado disse que ficou um pouco 

frustrado, porem entendeu a justificativa do Executivo e sugeriu as Comissões para que o Veto seja 

aceito. Prosseguindo fez explanações sobre a questão de Justiça Social, citou que é preciso rever e 

debater sobre a atualização de Leis de nosso município muito antigas, bem como do Regimento 

Interno desta Casa, citou como exemplo a Lei de isenção de IPTU que a seu ver é injusta com 

aqueles que recebem aposentadoria de menor valor, enquanto outros com aposentadorias de maior 

valor e outras rendas também tem direito de isenção, disse que isso precisa ser revisto por esta Casa 

de Leis. Finalizando parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e comentou a 

respeito. Fazendo uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os 

presentes, parabenizou os colegas vereadores pelas matérias apresentadas e se posicionou favorável 

ao vereador Denys sobre a atualização de Leis. Em seguida discorreu assuntos sobre a questão dos 

redutores de velocidade, destacou que alguns foram construídos e espera que breve seja atendido 

toda a demanda necessária. Cedido um aparte ao vereador Valmir comentou sobre o referido 

assunto. Prosseguindo o vereador Silvio comentou sobre sua indicação solicitando a pavimentação 

asfáltica da Rua Frei Caneca. Cedido um aparte ao vereador Denys sugeriu ao vereador Silvio que 

estenda esse pedido para a Rua Padre Cícero. Cedido um aparte a vereadora Adriana citou um 

defeito na Rua Nelsino Ravagnani nas imediações do Açougue do Davi. Finalizando o vereador 

Silvio agradeceu os Edis pelas sugestões e rogou a Deus que nos proteja sempre do Covid-19. 

Usando a palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, após os cumprimentos aos presentes, 

parabenizou o vereador Silvio pela indicação da pavimentação asfáltica da Rua Feri Caneca e se 

colocou a disposição do vereador Denys, quanto a questão da atualização de Leis e do Regimento. 

Continuando parabenizou o secretário de saúde, o diretor do hospital e a chefe dos enfermeiros, 

pelo brilhante trabalho desenvolvido nos atendimentos da ala do Covid, disse que acompanhou um 

pouco desses serviços e pode presenciar a eficiência dos profissionais que atuam na linha de frente 

da pandemia. Usou a palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, cumprimentou os 

presentes, discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando a adoção de medidas para 

enfrentamento da pandemia, bem como a aquisição de equipamentos para melhorar o atendimento 

na sala de emergência do nosso hospital, destacou que esteve no local onde pode notar a 

organização no isolamento da ala Covid, assim como os devidos cuidados tomados pela equipe que 

trabalha naquele setor, porem disse que a sala de emergência realmente necessita de alguns 

equipamentos e algumas necessidades urgentes para oferecer um atendimento mais qualificado para 

a população. Prosseguindo agradeceu o secretário de saúde pela resposta a seu requerimento nº 

05/2021 e comentou a respeito. Na sequência discorreu assuntos sobre uma situação que ocorre 

quanto a falta de visão dos motoristas nos cruzamentos com a Rua Ezequias Braz da Silva na BR-

170, no perímetro urbano do município, especificamente no cruzamento com a Rua Ivone Pimentel 

nas imediações do colégio EUDICE, relatou que um veículo de um vendedor de frutas permanece 
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estacionado no acostamento da BR dificultando a visão para quem vai cruzar pista naquele local, 

portanto disse que é preciso buscar providências no sentido de resolver essa situação para evitar que 

aconteça acidentes. Fez uso da palavra o vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, em especial a vereadora Adriana pela passagem recente de seu 

aniversário. Parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas. Continuando discorreu 

assuntos sobre o índice de gasto com pessoal que está baixo, portanto solicitou especial atenção do 

Executivo para ver as possibilidades de pagar o Adicional para os servidores da saúde. Manifestou 

gratidão ao Executivo pela resposta ao seu requerimento nº 02/2021, no qual solicitou informações 

diversas do setor da Educação e sobre a arrecadação do FUNDEB. Finalizando parabenizou o 

vereador Denys pela sugestão de reformular Leis e o Regimento Interno, que a seu ver isso é muito 

importante para o desenvolvimento de um bom trabalho. Fazendo uso da palavra o vereador 

MARINHO NOVAIS LUZ NETO, cumprimentou os presentes, quanto a questão da sala de 

emergência do hospital relatou uma situação em que tinha uma paciente internada e estável, no 

entanto houve uma outra emergência e foi a maior correria para liberar a sala para o devido 

atendimento. Comentou sobre sua indicação solicitando a realização de manutenção na linha de 

oxigênio do hospital, e ainda comentou sobre sua outra indicação para o Executivo ver a 

possibilidade de pagar Adicional de Insalubridade de 20% aos profissionais da linha de frente do 

Coronavírus. Finalizando se colocou favorável ao vereador Denys para deliberar sobre reformas de 

algumas Leis e do Regimento Interno da Câmara. Usou a palavra o presidente deste Legislativo 

vereador AYRTON CAPASSI, após cumprimentar os presentes, parabenizou os nobres vereadores 

pelas indicações apresentadas, destacou a sugestão do vereador Neto quanto ao pagamento do 

Adicional aos servidores da linha de frente da pandemia do Covid-19, e ainda, destacou a 

solicitação do vereador Silvio Jorge de pavimentação asfáltica da Rua Frei Caneca, bem como os 

demais pedidos de redutores de velocidade que realmente é uma questão simples todavia muito 

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

Projeto da Pauta: 2ª e última discussão e votação o projeto de Lei nº 03/2021 - LEGISLATIVO, 

aprovado por unanimidade. 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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