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ATA da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

11 dias do mês de maio do ano de 2021, às 19h: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. 

Verificada a ausência do 1º Secretário e da 2ª Secretária, imediatamente o senhor presidente 

designou o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, para assumir os trabalhos da 1ª secretaria. 

Na ocasião, constatou-se a presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: 

ADRIANA PASSONI GOULART, CESAR DA CRUZ RODRIGUES, DENYS TEIXEIRA 

SAUL, MARINHO NOVAIS LUZ NETO E VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES. Não se 

fizeram presentes os vereadores EDSON MARTINS DE CARVALHO e SILVIO JORGE 

DE OLIVEIRA, por motivo de viagem a Curitiba, e ainda, ausente a vereadora VALDETE 

JOSÉ DE SOUZA, 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 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 em 

exercício para fazer a leitura do Expediente do Dia: Expedientes do Legislativo: "MOÇÃO 

DE APOIO" ao Projeto de Lei nº 2.564/2020, que altera a Lei Federal nº 7.498, de 25 de 

junho de 1986 e institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem e parteiras, autoria do vereador Cesar da Cruz Rodrigues. Indicação nºs 73 e 

74/2021 de autoria da vereadora Adriana Passoni Goulart; Indicação nº 75/2021 de autoria 

do vereador Cesar da Cruz Rodrigues; Indicação nº 76 e 77/2021 de autoria do vereador 

Ayrton Capassi. Expedientes do Executivo: Projeto de Lei nº 15/2021 - Súmula: Autoriza a 

abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências; Projeto de Lei nº 16/2021 - 

Súmula: Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - CACS - FUNDEB. Após leitura as proposições 

foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os 

pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra a vereadora ADRIANA PASSONI 

GOULART, cumprimentou os presentes, sobre sua ausência na sessão anterior mencionou 

que esteve na cidade de Curitiba em busca de recursos para o município, agradeceu o 

deputado Alexandre Curi, o governador Ratinho e o Secretário de Saúde Beto Preto, pela 

conquista de um ônibus para o setor da Saúde de nossa cidade. Mais uma vez citou sua luta 

na busca pela lista de vacinados, a qual não conseguiu, por isso apresentou requerimento de 

convocação do secretário municipal de saúde para os devidos esclarecimentos a respeito, no 
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entanto citou que o requerimento foi reprovado por unanimidade, disse que buscou de todas 

as formas tal informação e não teve êxito. Finalizando comentou assuntos sobre sua 

indicação solicitando ao Executivo o pagamento de 40% de insalubridade aos profissionais 

que estão no enfrentamento da pandemia, parabenizou todos pelo excelente trabalho, citou 

que essa questão na verdade é um direito desses profissionais, assim como é direito a 

correção do valor da diária de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos). Com a 

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

manifestou felicitações ao vereador Valmir Cláudio Rodrigues pela passagem de seu 

aniversário. Destacou a conquista do ônibus onde juntamente com a vereadora Adriana 

conseguiram esse benefício por intermédio do deputado Alexandre Curi, por isso 

manifestou total gratidão ao deputado. Parabenizou o prefeito, vice-prefeito, os vereadores 

Edson Martins e Silvio Jorge, que estão na capital e anunciaram a conquista de uma verba 

para a saúde de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sugeriu ao Executivo o uso de parte 

desses recursos para o pagamento dos 40% de insalubridade aos servidores da saúde. Em 

seguida discorreu assuntos sobre sua indicação sugerindo um veículo de apoio para apanhar 

os pacientes de madrugada, isso no intuito de melhorar o atendimento a população. 

Finalizando comentou assuntos sobre sua Moção de Apoio ao projeto de Lei nº 2.564/2020, 

que trata sobre o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem e parteiras. Usando a palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, disse que se realmente for liberada essa verba para a saúde com 

certeza o Executivo vai avaliar com especial atenção a possibilidade de pagar os 40% de 

adicional aos profissionais da saúde. Em seguida mais uma vez cobrou do Executivo que se 

atente a sua indicação de nº 09/2021, que sugere medidas de melhoria da iluminação pública 

do bairro Vale do Amanhecer. Fazendo uso da palavra o vereador MARINHO NOVAIS 

LUZ NETO, após os cumprimentos aos presentes, parabenizou o colega vereador Valmir 

pelo seu aniversário, parabenizou os Edis pelas matérias apresentadas e enalteceu os 

companheiros que se encontram na capital do estado em busca de recursos para o município. 

Em seguida se colocou a favor do pagamento de 40% de insalubridade aos servidores da 

saúde, pois realmente são merecedores devido a luta diária desses profissionais no combate 

a pandemia. Mais uma vez cobrou o Executivo quanto a questão do vigia noturno no 

hospital e por fim, parabenizou todos as mães pela passagem do dia das mães. Fez uso da 

palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, cumprimentou os presentes, parabenizou os 

colegas Edis pelas indicações apresentadas, destacou a questão do pagamento de 

insalubridade e sugeriu que o Executivo possa analisar com especial atenção essa situação, 

bem como a questão de atualização do valor das diárias. Em seguida comentou assuntos 

sobre a situação da iluminação pública do conjunto Vale do Amanhecer citado pelo 
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vereador Valmir, também comentou sobre a necessidade de iluminação no Cemitério 

conforme indicação do vereador Neto, relatou que teve um sepultamento noturno as luzes de 

veículos da funerária. Informou o atendimento de um pedido a Sanepar, sendo realizado os 

devidos reparos de um calçamento próximo a residência do senhor Claudemir Tenan, e 

ainda, que foi feito reparos em um buraco na via próximo ao açougue do Davi, situação que 

foi exposta pela vereadora Adriana. Informou ainda que teve resposta do DER sobre reparos 

no acostamento da PR-170 nas imediações do portal, disseram que esse serviço não é 

possível no momento devido a falta de recursos e por falta de funcionários que estão 

afastados por conta da pandemia. Continuando comentou assuntos diversos sobre a situação 

preocupante da pandemia que vem se agravando novamente. Cedido um aparte ao vereador 

Cesar da Cruz comentou a respeito. Encerrando o vereador Denys questionou sobre a 

utilidade dos monitores instalados no plenário e a possibilidade de doação para o setor da 

educação. Cedido um aparte a vereadora Adriana comentou a respeito e fez sugestões. Usou 

a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após cumprimentar 

os presentes, parabenizou os nobres Edis pelas matérias apresentadas que por sinal são 

sugestões muito importantes. Em seguida parabenizou os Edis que estão na cidade de 

Curitiba em busca de recursos para o município e com certeza se for liberada esse recurso 

de R$ 1.000.000,00 (um milhão) para a saúde, disse que é favorável ao pagamento da 

insalubridade, inclusive do retroativo, pois verdadeiramente os profissionais da saúde são 

merecedores desse benefício. Prosseguindo comentou sobre suas indicações solicitando a 

construção de mais redutores de velocidade e sugeriu ao Executivo ver as possibilidades de 

adquirir material para o atender essa demanda desses (quebra-molas), pois são muitos 

pedidos para serem atendidos. Finalizando discorreu assuntos sobre a questão do vigia 

noturno no Hospital Municipal Santa Branca. Ordem do Dia: Destacado para única 

discussão e votação o requerimento nº 12/2021, aprovado por unanimidade. Explicações 

Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente antes do encerramento comentou 

assuntos sobre a questão da vigilância sanitária e cobrou ações mais contundentes de 

fiscalização. Nada mais a se tratar 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. 

 
              Assinado no Original                                               Assinado no Original 
                  Ayrton Capassi                                               Edson Martins de Carvalho 
                      Presidente                                                               1º Secretário 


