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ATA da 02ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 02 dias 

do mês de março 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 Silvio Jorge 

de Oliveira. 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: Expediente do Legislativo: 

Indicação nºs 08 e 09/2021 de autoria do vereador Valmir Cláudio Rodrigues; Indicação nº 10/2021 

de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; Indicação nº 11/2021 de autoria do vereador Cesar da 

Crus Rodrigues; Indicação nº 12/2021 de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho. Projeto 

de Lei Legislativo nº 02/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul. 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 DENYS TEIXEIRA SAUL, 

cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre o projeto de Lei de sua autoria que trata sobre 

a isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, ao proprietário possuidor 

de bem imóvel residencial, comprovadamente portador diagnosticado de doença grave, citou que 

todos sabemos das dificuldades enfrentada pelo município, no entanto acredita que com a aprovação 

nesta Casa de Leis o Executivo terá a sensibilidade em atender essa proposição. Parabenizou o 

vereador Valmir Cláudio pelas indicações apresentadas e comentou a respeito. Finalizando solicitou 

um requerimento para próxima sessão, solicitando da Secretaria de Saúde informações diversas 

relacionadas a questão dos pacientes diagnosticados de diabetes. Com a palavra o vereador CESAR 

DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre seu requerimento 

apresentado solicitando informações relacionadas ao setor da Educação, devido a preocupação deste 

vereador com o erário público. Continuando comentou assuntos sobre sua indicação solicitando ao 

Executivo que seja feito a correção anual dos salários do servidores públicos municipais. 

Parabenizou o prefeito municipal pelos projetos assistenciais que são muito importante para nossos 

munícipes, no entanto sugeriu ao Executivo que envie a estimativa de impacto financeiro, para 

informar o percentual a ser aplicado e a fonte pagadora. Encerrando discorreu assuntos sobre a 

questão da jornada suplementar e opinou que a seu ver isso só traz prejuízos futuros para o 

município, e por fim, agradeceu o diretor do departamento de transporte Ricardo Faria dos Santos 
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(Ricardinho), pelo pronto atendimento em uma situação que necessitou da limpeza em uma rua 

onde estavam sendo realizados serviços de manutenção pela SANEPAR. Usou a palavra a 

vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, após os cumprimentos aos presentes, fez elogios aos 

servidores desta Casa de Leis pelo excelente trabalho e em especial pela atenção para com os 

Vereadores, citou que estamos iniciando um mandato e que todos estamos sempre em busca de 

conhecimento. Quanto a questão das Sessões disse que se posicionou com a preocupação de se 

solidarizar com aqueles que estão sofrendo com o fechamento dos estabelecimentos comerciais. 

Sobre os projetos do Executivo que tratam sobre os programas assistenciais, esclareceu que nunca 

será contrária à aquilo que for benefício para o município e que seus pareceres sempre serão dados 

com muita cautela, destacou ainda que esses serviços já eram executados e com a aprovação desses 

projetos serão realizados de forma mais transparente, complementando ressaltou que para dar ainda 

mais transparência apresentou duas emendas a essas proposições e espera que sejam aprovadas. 

Fazendo uso da palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, conforme citou na sessão anterior reforçou que o grande objetivo do vereador é trabalhar 

em prol da população. Comentou assuntos sobre sua indicação solicitando a construção de redutores 

de velocidade nos cruzamentos do conjunto Jardim Floresta II, justificou que a grande preocupação 

dos Edis nesses pedidos dos (quebra-molas) é com a vida das pessoas. Parabenizou o vereador 

Denys Saul pelo projeto de Lei e indicação apresentados, destacou a importância de dar atenção as 

pessoas que realmente necessitam no caso desse projeto os beneficiados serão pessoas que sofrem 

com doenças graves. Continuando discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando melhorias na 

iluminação pública do conjunto Vale do Amanhecer, destacou que as lâmpadas de LED deixam o 

visual do bairro mais belo, proporciona mais segurança e gera economia. Finalizando solicitou uma 

indicação para a próxima sessão, com relação aos beneficiários de medicamentos de uso contínuo. 

Usando a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, 

parabenizou os colegas vereadores pelas matérias apresentadas, enfatizou que são sugestões 

importantes e que merecem especial atenção do Poder Público. Destacou os projetos do Executivo 

que provavelmente serão deliberados e parabenizou os Edis pela agilidade nos trabalhos das 

Comissões para dar andamento e votação dessas proposições. Com a palavra a vereadora 

VALDETE JOSÉ DE SOUZA, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas vereadores 

pelas matérias apresentadas, bem como pelo consenso em manifestar parecer favorável aos projetos 

do Executivo que tratam sobre os programas assistenciais, destacou que realmente são programas 

que vão beneficiar e muito aquelas pessoas mais necessitadas. Finalizando disse que todos os Edis 

estão corretos em buscar informações com o objetivo de fiscalizar, no entanto fez elogios ao 

vereador Valmir Cláudio quando diz que devemos buscar o melhor para o município e deixar a 

politicagem de lado, ressaltou que verdadeiramente esse é o intuito de todos os vereadores e do 

prefeito. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após 
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cumprimentar os presentes, parabenizou os funcionários desta Casa pelo excelente trabalho 

desenvolvido, parabenizou os nobres companheiros pelas matérias apresentadas, em especial o 

projeto apresentado pelo vereador Denys Saul que trata sobre a isenção de IPTU ao proprietário de 

imóvel portador de doença grave, e ainda, destacou a indicação apresentada pelo vereador Cesar da 

Cruz, sugerindo a reposição salarial dos servidores. Manifestou agradecimentos aos nobre Edis pela 

agilidade nos pareceres dos projetos que tratam sobre os programas assistenciais e das licitações 

para pequenas empresas locais, destacou que isso é muito importante principalmente para a 

manutenção de empregos e renda. Prosseguindo cobrou das Comissões o andamento nas demais 

proposições em tramitação e comentou assuntos sobre a questão dos redutores de velocidade. Em 

seguida solicitou aos Edis para antecipar os podidos de matérias para as sessões, para não 

sobrecarregar o trabalho dos nossos funcionários nos dias de sessão. Encerrando comentou assuntos 

diversos sobre o decreto do governo estadual de fechamento do comércio e se colocou totalmente 

contra a esse tipo de atitude, no entanto afirmou que devemos seguir a risca todas as recomendações 

sanitárias para evitar a disseminação do vírus Covid-19. Ninguém mais fazendo uso da palavra em 

seguida foi passado para a Ordem do Dia: Destacado para única discussão e votação o 

requerimento nº 01/2021, aprovado por unanimidade. Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação 

projetos de Leis nºs 01, 02, 03 e 04/2021 - Emenda nº 01 ao projeto de Lei nº 01/2021 e 

Emenda nº 01 ao projeto de Lei nº 02/2021, aprovados por unanimidade. Em seguida o senhor 

presidente com anuência de todos os vereadores, convocou um sessão extraordinária a ser realizada 

após o término da presente para deliberação das proposições em questão. Prosseguindo informou a 

pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, sendo incluso o Requerimento nº 02/2021. 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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