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ATA da 01ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

15 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, 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, VALDETE JOSÉ DE SOUZA. Não se fez presente o vereador VALMIR 

CLÁUDIO RODRIGUES, justificada sua ausência por motivos de saúde. 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. Em seguida o senhor presidente 

solicitou ao 1º secretário para fazer a leitura do Expediente do Dia: Matérias do Legislativo: 

Indicação nº 01/2022 de autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto. Indicação nº 02/2022 

de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho. Projetos de Lei do Legislativo: Projeto de 

Lei Complementar nº 01/2022 de autoria da Mesa Executiva com a seguinte Súmula: Dispõe 

sobre o quadro de servidores da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, 

consolidada a legislação vigente e dá outras providências. Projeto de Lei nº 01/2022 de autoria 

da Mesa Executiva com a seguinte Súmula: Concede, a título de revisão geral anual, a 

reposição das perdas salariais aos servidores da Câmara Municipal de Florestópolis no 

período correspondente ao IPCA-E acumulado entre os meses de janeiro a dezembro de 2020. 

Projeto de Lei nº 02/2022 de autoria da Mesa Executiva com a seguinte Súmula: Concede, a 

título de revisão geral anual, a reposição das perdas salariais aos servidores da Câmara 

Municipal de Florestópolis no período correspondente ao IPCA acumulado entre os meses de 

janeiro a dezembro de 2021. Projeto de Lei nº 03/2022 de autoria da Mesa Executiva com a 

seguinte Súmula: Corrige monetariamente os subsídios dos Membros do Poder Legislativo 

do Município de Florestópolis, fixados em parcela única pela Lei Municipal nº 1.410/2016. 

Projeto de Lei nº 04/2022 de autoria do vereador Denys Teixeira Saúl, com a seguinte Súmula: 

Dispõe sobre a inclusão de categorias e isenções da taxa de inscrição nas corridas de rua, 

maratonas, meias maratonas e competições congêneres realizadas no Município de 

Florestópolis. Projetos de Lei do Executivo: Projeto de Lei Complementar nº 01/2022 -

Súmula: Dispõe sobre a desvinculação dos Planos de Cargos e Salários de pisos estabelecidos 

por Leis Nacionais e dá outras providências. Projeto de Lei nº 01/2022 - Súmula: Dispõe sobre 

a implantação do “Programa de Desligamento Voluntário” – PDV dos Servidores Públicos 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 

3 

Municipais do município de Florestópolis e dá outras providências. Projeto de Lei nº 03/2022 

- Súmula: Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do 

município de Florestópolis – PR, em consonância com o disposto no art. 37. inciso x, da 

CF/88, e art. 75, inciso x, da Lei Orgânica do município de Florestópolis. Projeto de Lei nº 

04/2022 -Súmula: Dispõe sobre o piso salarial dos Professores da educação básica do 

município de Florestópolis e dá outras providências. Projeto de Lei nº 05/2022 - Súmula: 

Dispõe sobre o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate 

a Endemias do município de Florestópolis e dá outras providências. Projeto de Lei nº 06/2022 

- Súmula: Denomina “Viela Maria de Souza Oliveira” o espaço público que específica. 

Projeto de Lei nº 07/2022 - Súmula: Autoriza celebração de termo de fomento/convênio com 

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Florestópolis e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 08/2022 - Súmula: Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do 

Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do município de Florestópolis – PR, em consonância com 

o disposto no art. 37. inciso x, da CF/88, e art. 75, inciso x, da Lei Orgânica do município de 

Florestópolis e art. 4º, caput, da Lei municipal nº 1.411/2016. 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 CESAR DA CRUZ 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, sobre a reposição salarial e o piso dos ACS’s e 

ACE’s, citou que apesar da concordância de todos os Edis ainda não ficou totalmente 

satisfeito, pois a seu ver deveria ser aplicado os avanços e as elevações para todos os 

Servidores, com o intuito de evitar a geração de precatórios futuramente. Finalizando alertou 

o Executivo para tenha cautela quanto as contratações de funcionários comissionados, para 

que não extrapole o índice de gastos com pessoal, pois se isso ocorrer o município fica sem 

as devidas certidões e impedido de receber verbas. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE 

DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, desejou aos colegas Edis e aos Servidores desta 

Casa de Leis, um bom retorno aos trabalhos e que tenhamos um ano abençoado por Deus. 

Parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas em especial o projeto de Lei do 

vereador Denys e expressou total apoio ao colega nessa matéria. Continuando enfatizou que 

o vereador Cesar tem razão pelas preocupações, porém destacou que todos os Servidores estão 

sendo valorizados pelo Executivo. Em seguida comentou sobre o evento “Pedala Paraná” que 

será realizado em nosso município. Desejou saúde ao vereador Valmir Cláudio e que ele esteja 

conosco na próxima sessão. Encerrando parabenizou o prefeito e parte de sua equipe que estão 

em Curitiba buscando recursos que visam melhorias para o nosso município, e ainda, 
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enalteceu o prefeito pela coragem em sair na frente e conceder o piso para os Professores, 

visto que muitos prefeitos estão manifestando contrários a esse piso estabelecido pelo governo 

federal, por considerarem inaplicável. Fazendo uso da palavra o vereador DENYS TEIXEIRA 

SAUL, após cumprimentar os presentes, discorreu assuntos diversos sobre seu projeto de Lei 

apresentado que trata sobre a inclusão de Atletas com deficiência, Crianças e Adolescentes, 

em categorias e isenções da taxa de inscrição nas corridas de rua, maratonas, entre outras 

competições congêneres realizadas no nosso Município. Quanto as indicações apresentadas 

destacou que são todas de muita relevância. Com relação ao piso dos Professores disse que o 

prefeito está fazendo muito mais do que o governador do Estado. Solicitou atenção dos 

colegas Edis quanto a necessidade de reconhecimento e valorização dos Monitores Escolares, 

que possamos estudar uma maneira de melhorar o salário desses profissionais. Parabenizou o 

prefeito pelo aumento do repasse de subvenção à APAE, que praticamente dobrou em 

comparação com o repasse do ano passado. Por fim, desejou que tenhamos um ano de muito 

trabalho e com muito êxito. Usou a palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os companheiros Vereadores pelas matérias 

apresentadas e destacou o empenho do prefeito e de sua equipe técnica para conceder essa 

correção salarial, o piso salarial dos Professores e dos ACS’s e ACE’s. Prosseguindo 

agradeceu o deputado Tiago Amaral pelos recursos de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais) para pavimentação asfáltica, e ainda, agradeceu o deputado Felipe Francischini pelos 

recursos de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para investimento na área da saúde. Na 

sequência comentou assuntos relativos à situação da pandemia, citou que infelizmente foi 

necessário a reativação do Posto Central para atendimento específico de Covid-19, devido ao 

aumento de casos da doença. Por fim, desejou que tenhamos um ano produtivo objetivando 

sempre o bem estar da nossa comunidade. Fez uso da palavra o vereador EDSON MARTINS 

DE CARVALHO, cumprimentou os presentes, parabenizou o nobre vereador Denys pelo 

excelente projeto de Lei apresentado, bem como os demais colegas pelas indicações 

apresentadas. Encerrando comentou assuntos sobre sua indicação solicitando ao Executivo 

que proceda a correção inflacionária do valor do “adiantamento por refeição”, percebido pelos 

servidores municipais que diariamente viajam para levar/acompanhar pacientes que realizam 

tratamento médico em outras localidades. Cedido um aparte ao vereador Denys enalteceu o 

prefeito pelo pagamento do piso nacional dos ACS’s e ACE’s e comentou a respeito. Usou a 

palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos 

aos presentes, agradeceu a Deus pelo retorno aos trabalhos, citou a ausência do nobre vereador 
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Valmir Cláudio justificada por motivos de saúde, porem espera que na próxima sessão ele 

esteja conosco e com muita saúde. Destacou os projetos que serão apreciados que tratam sobre 

reposição, piso salarial e elevação para os servidores municipais. Na sequência expôs uma 

situação inaceitável de descaso da Copel com a população, pois o posto local atende apenas 

02 dias na semana em nossa cidade, por isso ressaltou que serão tomadas as devidas 

providências cabíveis a respeito, pois não é justo que isso continue em nossa cidade sendo 

que em outras cidades da região o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira. Finalizando 

manifestou gratidão aos nobres Edis e aos Presidentes das Comissões Permanentes por 

dispensarem os pareceres quanto aos projetos que tratam sobre a reposição salarial e o piso 

dos servidores. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 01ª discussão e votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 01/2022 – Legislativo, os projetos de Leis Ordinárias nºs 01, 02 e 

03/2022 – Legislativo, o projeto de Lei Complementar nº 01/2022 – Executivo, e os 

projetos de Leis Ordinárias nºs 03, 04, 05 e 08/2022 – Executivo, aprovados por 

unanimidade. Em seguida o senhor Presidente convocou uma sessão extraordinária a realizar-

se após a presente sessão, para deliberação dos projetos de Leis supra. Nada mais a se tratar 

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. 

 
 

          Assinado no Original                                                 Assinado no Original 
Ayrton Capassi                                               Edson Martins de Carvalho 

                  Presidente                                                                1º Secretário 


