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ATA da 01ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 23 dias 

do mês de fevereiro do ano de 2021, às 19h:15min, 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 1º 

secretário para fazer a leitura do Expediente do Dia: Expediente do Legislativo: Indicação nº 

03/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul. Indicação nº 04/2021 de autoria do vereador 

Edson Martins de Carvalho. Indicação nºs 05 e 06/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de 

Oliveira. Indicação nº 07/2021 e Requerimento nº 01/2021 de autoria do presidente Ayrton Capassi. 

Projeto de Lei Legislativo nº 03/2021 de autoria da vereadora Adriana Passoni Goulart. Expedientes 

do Executivo: Projeto de Lei nº 01/2021 - Súmula: Trata do programa assistencial "LEITE DO 

IDOSO"; projeto de Lei nº 02/2021 - Súmula: Trata do programa assistencial "FLORESTÓPOLIS 

SEM FOME"; projeto de Lei nº 03/2021 - Súmula: Trata do programa assistencial "GÁS SOCIAL"; 

e projeto de Lei nº 04/2021 - Súmula: Trata das licitações destinadas exclusivamente a MEI, ME 

e/ou EPP, estabelecias no município de Florestópolis - PR. Após leitura as proposições foram 

encaminhadas 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, desejou boas vindas aos novos companheiros Vereadores e na certeza 

de que teremos um mandato com muitas conquistas para nossa comunidade. Continuando comentou 

assuntos sobre suas indicações apresentadas, solicitando do Executivo que seja incluído 01 (um) par 

de tênis nos kits de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino. Outra indicação 

diz respeito a implantação do sistema de Bueiros Inteligente ou Ecológicos, objetivando facilitar o 

trabalho de limpeza e remoção de sujeiras diversas, com a instalação de cestos que ajudam a conter 

toda sujeira sólida e assim facilitar a remoção e evitar o entupimento das bocas de lobos e galerias 

pluviais. Parabenizou o prefeito municipal pelos projetos de Leis apresentados, destacou os que 

tratam sobre programas assistenciais como o "LEITE DO IDOSO, FLORESTÓPOLIS SEM FOME 

e GÁS SOCIAL", ressaltou que é muito importante olhar para aqueles que mais necessitam, e 

ainda, comentou sobre o projeto de Lei que trata sobre as licitações destinadas a pequenas empresas 

estabelecidas no nosso município. Finalizando parabenizou os colegas Edis pelas matérias 

apresentadas. Com a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, cumprimentou os presentes, 

parabenizou os Vereadores que tiveram êxito no pleito e que hoje estão formando o Legislativo para 
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os próximos quatro anos, desejou que tenhamos discernimento nas tomadas de decisões, com 

companheirismo e que os atos a serem discutidos sejam de forma politizada e não politiqueira. 

Prosseguindo discorreu assuntos sobre sua indicação apresentada na qual sugere ao Executivo 

estudo para o pagamento do piso nacional aos ACS - Agentes Comunitários de Saúde e aos ACE - 

Agentes de Combate às Endemias, enfatizou que o recurso para tal já foi depositado em conta do 

município pelo FNS - Fundo Nacional de Saúde. Disse que futuramente gostaria de trazer um 

debate sobre um incentivo aos ACS e ACE, incentivo esse tratado como um 14º salário, fez 

explanações a respeito e desde já solicitou o apoio dos nobres Edis nessa questão. Parabenizou os 

colegas pelas matérias apresentadas, bem como parabenizou o prefeito municipal pelas proposições 

que de fato vem a atender as pessoas que realmente necessitam e dependem de políticas públicas de 

uma gestão. Prosseguindo sugeriu uma indicação para a próxima sessão que trata sobre a construção 

de redutor de velocidade na rua Marcelino Pires de Oliveira. Finalizando destacou a importância de 

centralizar as licitações para as pequenas empresas de nossa cidade, principalmente quanto a 

geração de empregos e arrecadação de impostos. Fazendo uso da palavra o vereador EDSON 

MARTINS DE CARVALHO, cumprimentou os presentes, procedeu um discurso se colocando a 

disposição do Legislativo em prol do melhor para nosso município, agradeceu a Deus, a sua Família 

em especial sua Esposa Marília e seus Filhos, aos demais familiares, amigos e apoiadores que 

colaboraram com a realização desse objetivo de ser eleito vereador com 465 (votos). Reafirmou seu 

compromisso com a população que é lutar por uma Florestópolis mais justa para todos, e ainda, no 

exercício da vereança e na representatividade política, lutar por aquilo que a seu ver é o melhor para 

nossa cidade. Ressaltou que na Câmara Municipal estará sempre aberto ao diálogo em busca sempre 

do bem comum, que é o interesse da população, espera que as ações dos Edis desta Casa sejam 

inspiração para aqueles que já não acreditam mais na política, que tenhamos bons debates para que 

esse conceito da população mude. Finalizando manifestou congratulações aos profissionais da 

Saúde de nosso município, parabenizou o prefeito e o vice-prefeito pelo mandato que se inicia e 

rogou as bênçãos de Deus para que tenhamos um mandato com muito êxito. Fez uso da palavra a 

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

prefeito pela iniciativa desses projetos de ação social, visto que isso será muito importante para 

aquelas famílias que realmente passam por dificuldades, e ainda, comentou sobre o projeto que trata 

sobre licitações destinadas a pequenas empresas estabelecidas em nossa cidade. Finalizando 

parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias apresentadas. Usou a palavra o presidente deste 

Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, disse que está 

presidente desta casa e que estará sempre a disposição dos Vereadores no que vir a depender de sua 

colaboração. Parabenizou os nobres Edis pelas matérias apresentadas, quanto ao piso nacional dos 

agentes e do tênis nos kits de uniformes escolares, destacou que são temas que merecem uma 

atenção especial e acredita que com certeza serão atendidos pelo Executivo. Com relação aos 
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redutores de velocidade disse que realmente são vários locais da cidade que necessitam desses 

redutores, devido a imprudências de condutores de veículos que trafegam em alta velocidade. 

Prosseguindo comentou assuntos sobre seu requerimento solicitando providências do órgão 

competente, para que seja concretizado a integração do transporte urbano intermunicipal da Região 

Metropolitana de Londrina para Florestópolis. Encerrando enalteceu o prefeito municipal pelos 

projetos apresentados, sobretudo os que tratam de ações sociais que vão beneficiar realmente 

aqueles que mais necessitam. Usando a palavra o vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas, destacou a 

indicação do vereador Denys que trata sobre o piso nacional dos agentes da saúde, e ainda, 

comentou assuntos sobre a sugestão do pagamento de 14ª salário a esses profissionais. Fez uso da 

palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, fez 

ponderações quanto ao fato de estar vereador, disse que isso não é sinônimo de privilégio e sim de 

responsabilidade e compromisso em tudo aquilo que for decidido nesta Casa de Leis, sugeriu aos 

colegas Edis que deixemos nossas vaidades e tendências partidárias de lado, para tomar decisões de 

fato sobre aquilo que a nossa cidade necessita. Parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias 

apresentadas e ressaltou que em todas questões a serem deliberadas nesta Casa que sejam votadas 

com consciência e pelo bem do nosso povo. Em seguida o senhor presidente cedeu um aparte da 

palavra ao vereador Cesar da Cruz Rodrigues, o qual fez ponderações quanto a publicação no diário 

do município de Decretos de jornada suplementar, citou que isso pode gerar prejuízos no futuro 

para o município e sugeriu ao senhor prefeito que opte por fazer contratações pelo concurso que a 

seu ver seria o mais viável. Finalizando solicitou especial atenção do prefeito municipal para que 

seja feito a revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais. Ninguém mais fazendo 

uso da palavra e 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 01/2021. 

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, ____________, assessor parlamentar, a digitou e a 

subscreveu. 
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               Ayrton Capassi                                                  Edson Martins de Carvalho 
                   Presidente                                                                1º Secretário 


