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ATA da 03ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 09 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: Expedientes do Legislativo: 

Indicação nºs 13 e 22/2021 de autoria do vereador Cesar da Cruz Rodrigues; Indicação nº 14/2021 

de autoria do vereador Valmir Cláudio Rodrigues; Indicação nº 15/2021 de autoria do vereador 

Ayrton Capassi; Indicação nº 16/2021 de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho; Indicação 

nºs 17 e 18/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de Oliveira; Indicação nºs 19 e 20/2021 de 

autoria da vereadora Adriana Passoni Goulart; Indicação nº 21/2021 de autoria da vereadora 

Valdete José de Souza.  Requerimento nºs 03 e 04/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira 

Saul; Requerimento nº 05/2021 de autoria da vereadora Adriana Passoni Goulart; Requerimento nº 

06/2021 de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho; e o Requerimento nº 07/2021 de autoria 

do vereador Ayrton Capassi. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador CESAR DA 

CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, em especial as mulheres pelo Dia Internacional 

da Mulher. Comentou sobre sua indicação solicitando ao Executivo a aquisição de aparelhos de 

higienização, destacou que esteve juntamente com o Diretor do Hospital no município de 

Centenário do Sul, onde tiveram conhecimento desses equipamentos de muita importância no 

auxilio para combater o vírus Covid-19, e ainda, sugeriu que dentro das possibilidades o município 

possa buscar meios para adquirir vacinas contra a doença. Finalizando parabenizou os colegas Edis 

pelas matérias apresentadas e se colocou a disposição no que for de benefício para o município. 

Quanto a questão da Sanepar sugeriu medidas mais duras na justiça contra a má qualidade dos 

serviços prestados pela companhia. Com a palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, 

cumprimentou os presentes, falou sobre seu requerimento solicitando algumas informações 

referentes a vacinação, ressaltou que buscou um caminho mais prático para conseguir tais 

informações, no entanto citou que foi negado a lista com o nome dos vacinados, disse que reiterou a 

solicitação da lista em outro Ofício e mesmo assim não foi respondido, por isso tomou essa medida 

de buscar tal informação por meio de requerimento, ressaltou que esperava pelo menos uma 
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resposta com uma justificativa se poderia ou não conceder tal informação, mas passou o prazo de 

resposta e nada foi informado, contudo disse que ficou muito constrangida com essa situação e que 

a seu ver isso foi uma falta de respeito, pois foi negado uma informação a um legislador eleito para 

fiscalizar. Finalizando discorreu assuntos sobre suas indicações que tratam sobre a limpeza de 

terrenos baldios e de bueiros, ressaltou a necessidade de realizar esses serviços principalmente para 

evitar a proliferação do mosquito da dengue que é outra doença que traz sérios danos a população. 

Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os 

presentes, com relação a limpeza dos terrenos disse que deveria cumprir a Lei e que após a 

notificação se o proprietário não realizar a limpeza que o município o faça e mande a cobrança aos 

donos no IPTU. Prosseguindo parabenizou os nobres Vereadores pelas indicações apresentadas e 

comentou a respeito. Quanto ao requerimento da vereadora Adriana Goulart disse que não vê 

nenhuma objeção para o Executivo conceder tal informação. Fazendo uso da palavra o vereador 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após cumprimentar os presentes, destacou que na data anterior foi 

comemorado o Dia Internacional da Mulher, por isso manifestou congratulações a todas as 

mulheres por essa data tão importante. Parabenizou os companheiros vereadores pelas matérias 

apresentadas. Com relação as vacinas informou que nosso município aderiu parceria com o 

Consórcio Paraná Saúde, para aquisição futuras de vacinas contra o Covid-19. Quanto ao pedido de 

informação da vereadora Adriana disse que segundo informações esta em analise do setor jurídico. 

Prosseguindo destacou que o prefeito e o vice-prefeito estão na capital do estado tratando de 

assuntos de interesse do município, em especial a situação do parcelamento de precatórios da 

prefeitura. Cedido um aparte ao vereador Cesar da Cruz fez algumas ponderações com relação a 

questão da dívida de precatórios do município. Usando a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA 

SAUL, cumprimentou os presentes, em especial as mulheres da Casa pelo Dia Internacional da 

Mulher. Parabenizou os colegas vereadores pelas matérias apresentadas, destacou a triste situação 

de recordes negativos da pandemia em nosso estado e em todo país. Continuando ressaltou o 

retorno do comércio a suas atividades e reforçou a importância de manter os cuidados sanitários e 

realizar ações como aferição de temperaturas em locais de maior fluxo de pessoas com o intuito de 

conter a disseminação do vírus. Em seguida parabenizou o vereador Silvio Jorge pela indicação 

para contratação de um médico ginecologista, comentou sobre a importância desse profissional 

principalmente quanto ao atendimento as mulheres, melhorias na produção e consequentemente na 

arrecadação de recursos para a Saúde. Em seguida agradeceu os vereadores pelas assinaturas de 

apoiamento em seu requerimento solicitando informações a Sanepar, a respeito da falta de 

segurança no centro de capitação de água do município. Fez uso da palavra a vereadora VALDETE 

JOSÉ DE SOUZA, cumprimentou os presentes, reiterou a informação do vereador Silvio Jorge de 

que o município aderiu o Consórcio Paraná Saúde, na busca de mais vacinas para imunização da 

nossa população. Prosseguindo parabenizou o vereador Silvio Jorge pela indicação para contratação 
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de médico ginecologista, e parabenizou a vereadora Adriana Passoni pelas indicações referente a 

limpeza dos terrenos e dos bueiros, haja vista que estamos com pouco mais de dois meses de 

mandato e com certeza aos poucos esses serviços serão realizados. Quanto a solicitação da 

vereadora Adriana da lista de vacinados, disse que buscou informações junto ao secretário de saúde 

o qual disse que a questão está sendo analisada pelo jurídico para que seja atendido dentro da 

legalidade. Fazendo uso da palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou 

os presentes, com relação as vacinas citou que toda população de nossa cidade estão ansiosos para 

serem vacinados, então ao sair a relação dos municípios que aderiram ao Consórcio da Frente 

Nacional de Prefeitos, os nossos munícipes ficaram preocupados ao saberem que Florestópolis não 

foi colocado nesse Consórcio, no entanto como já foi dito o prefeito Onício de Souza optou pelo 

Consórcio Paraná Saúde, portanto sugeriu que isso seja divulgado para dar um conforto a nossa 

população. Prosseguindo comentou assuntos sobre sua indicação solicitando que seja 

descentralizada a farmácia de medicação específica do Hospital Santa Branca, com o intuito de 

evitar a aglomeração de pessoas e ressaltou que isso é muito importante no combate ao 

Coronavírus. Ninguém mais fazendo uso da palavra em seguida foi passado para a Ordem do Dia: 

Destacado para única discussão e votação o requerimento nº 02/2021, aprovado por unanimidade. 

Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, sendo incluso os Requerimentos nºs 03 ao 07/2021. 

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. 

 

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


