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

26 dias do mês de outubro 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. 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 e VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES. Não se fez presente a vereadora 

VALDETE JOSÉ DE SOUZA, justificada sua ausência por motivo de viagem a Curitiba. 

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 nº 143/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; e o 

Requerimento nº 16/2021 de autoria da vereadora Adriana Passoni Goulart. Expedientes do 

Executivo: Emenda ao projeto de Lei nº 34/2021, após leitura a proposição foi encaminhada 

para as devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA 

LIVRE: Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os 

presentes, manifestou gratidão ao Rotary pela doação de uma cadeira de rodas para o nosso 

Hospital, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas, e ainda, parabenizou o 

prefeito  pela conquista de recursos junto ao governo do Estado para construção de uma 

UBS no conjunto Jardim Floresta. Com a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, 

cumprimentou os presentes, comentou sobre sua indicação sugerindo ao Executivo a 

realização de serviços de reparos necessários no prédio do EJA Genésio Franco da Rocha. 

Prosseguindo discorreu assuntos sobre a Lei Orçamentária que está em tramitação na 

Comissão de Finanças, fez sugestões importantes quanto a destinação de recursos para 

atender algumas situações, como exemplo citou que não há recursos para Assistência a 

Deficiência Física, destacou ainda, a necessidade de cuidar quanto ao percentual para as 

Suplementações. Em seguida comentou assuntos sobre o projeto de Lei que trata sobre a 
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revogação da reposição salarial dos servidores, enfatizou que foi apresentado uma emenda 

alterando de revogação para suspensão, sendo assim disse que é preciso ter consciência e 

que é favorável a suspensão. Finalizando fez uma sugestão ao presidente de alteração no 

Regimento Interno, quanto a realização de sessões após os feriados. Fazendo uso da palavra 

o vereador MARINHO NOVAIS LUZ NETO, cumprimentou os presentes, disse que de 

forma alguma será contra o funcionário público e independente do que aconteça vai fazer de 

tudo para que os servidores não percam essa reposição salarial. Usando a palavra o vereador 

CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, enfatizou que como 

representante da classe de trabalhadores jamais será contra os servidores, que vai buscar 

todos os meios para que o servidor não perca essa reposição. Quanto a sugestão do vereador 

Denys referente a Lei Orçamentária, disse que realmente essas matérias que tratam de 

orçamento realmente é preciso muito estudo e a participação da população. Por fim, 

parabenizou o setor de obras pelo atendimento a uma solicitação de limpeza de bueiros do 

bairro Santa Branca. Usou a palavra o vereador EDSON MARTINS DE CARVALHO, 

cumprimentou os presentes, disse que sempre defenderá os servidores e que é totalmente 

contra a retirada da reposição salarial. Finalizando parabenizou os colegas Edis pelas 

matérias apresentadas e destacou que nesta data estão de aniversário o vereador Denys e o 

presidente Ayrton Capassi, expressou felicitações a ambos pela data tão especial. Com a 

palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, cumprimentou os presentes, em 

relação a Constituição citou que é nosso dever sempre respeitá-la, porém que ela é votada, 

assim sendo a seu ver nem tudo imposto pela Constituição devemos aceitar, portanto disse 

que os servidores podem contar com seu apoio sempre. Em seguida comentou sobre a 

ratificação de seu requerimento, citou que isso não seria necessário se as informações 

solicitadas anteriormente estivessem de forma correta. Encerrando parabenizou os colegas 

Edis Denys e Ayrton pelo aniversário e desejou tudo de melhor para ambos. Fez uso da 

palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, 

ressaltou que devemos agir com coerência em nossas decisões e cumprir sempre o que 

determina a Lei, declarou total apoio aos servidores e sobre essa questão da reposição é 

preciso que os legisladores atuam com coerência para que isso seja resolvido da melhor 

maneira possível, destacou que o projeto com essa emenda está sendo alterado de revogação 

para suspensão, portanto é preciso avaliar não só esse projeto e sim todos, com muita 
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cautela e com consciência. Prosseguindo fez uma cobrança ao Executivo quanto a uma 

indicação sua solicitando a instalação de um ar condicionado na recepção do Hospital. 

Finalizando solicitou uma indicação para a próxima sessão, sugerindo ao Executivo um 

planejamento para avaliação e manejo de árvores com risco de queda, desta forma evitar 

sérios transtornos a nossa população. Cedido um aparte aos vereadores Silvio e Denys, 

ambos afirmaram apoio aos servidores, sendo que o vereador Denys ainda fez mais alguns 

esclarecimentos em relação a essa questão da reposição salarial. Ainda tratando sobre essa 

questão foram cedidos apartes aos vereadores Cesar da Cruz e Marinho Novais. Logo após 

usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os 

cumprimentos aos presentes, ressaltou que é lamentável essa situação da reposição salarial, 

no entanto disse que isso é uma decisão do STF e do Tribunal de Contas, com certeza o que 

gostaríamos era estar tratando de votar aumento salarial para os servidores, más 

infelizmente temos que acatar o que determina os órgãos superiores, contudo vamos fazer o 

que deve ser feito da melhor maneira e que os servidores podem contar com esta Casa. Não 

havendo matérias para a Ordem do Dia, em seguida o senhor presidente informou a pauta 

da Ordem do Dia da próxima sessão, sendo incluso o requerimento nº 16/2021.  

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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