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ATA da 08ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 13 dias 

do mês de abril 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 E VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES. 

Não se fez presente a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, justificada a 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 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: Correspondências: Ofício nº 508/2021 - Gabinete CG-

PMPR, em resposta ao Ofício nº 027/2021 o qual encaminhou em anexo o requerimento nº 07/2021. 

Ofício s/n Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento nº 08/2021. Expedientes do 

Legislativo: Indicação nº 45/2021 de autoria do vereador César da Cruz Rodrigues; Indicação nºs 46 

e 47/2021 de autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto; Indicação nº 48/2021 de autoria do 

vereador Ayrton Capassi; Indicação nºs 49, 50 e 51/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de 

Oliveira; Indicação coletiva nº 52/2021 de autoria dos vereadores Valmir Cláudio Rodrigues e 

Denys Teixeira Saul; Indicação nº 53/2021 de autoria do vereador Valmir Cláudio Rodrigues. 

Requerimento nº 09/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 01/2021 - Súmula: Aprova as Contas do Executivo relativas ao exercício de 2019. 

Projetos de Leis: Projeto de Lei Legislativo nº 06/2021 - Súmula: Dispõe sobre penalidades a serem 

aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a 

fase cronológica definida nos planos nacionais e/ou estaduais de imunização; Projeto de Lei nº 

Legislativo nº 07/2021 - Súmula: Insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de 

Florestópolis a Semana Municipal de Luta pela Reforma Agrária e de Promoção da Cultura de Paz e 

Resolução de Conflitos, a ser realizada anualmente na semana do dia 17 de abril. 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 DENYS TEIXEIRA 

SAUL, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre seu projeto de Lei apresentado que 

dispõe sobre penalidades pelo não cumprimento da ordem de vacinação. Prosseguindo falou sobre 

sua indicação em conjunto com o vereador Valmir Cláudio, na qual sugerem ao Executivo que 

busque recursos para a aquisição e instalação de um parque infantil (playground), na Praça (central) 

José Ribeiro Rosa, disse que apesar da pandemia essa sugestão pode levar um certo tempo para ser 

atendida e esperamos que até lá a situação da pandemia esteja controlada. Discorreu assuntos sobre 

seu requerimento ao DER solicitando reparos no acostamento da PR-170, nas imediações do Portal 

da entrada da cidade. Prosseguindo solicitou o envio de expediente a SANEPAR solicitando reparos 
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no calçamento da Rua Ezequias Braz da Silva, 270, especificamente em frente a residência do 

senhor Claudemir Tenan, ressaltou que no local foi realizado serviços pela companhia que, por 

decorrência, teve que quebrar o piso e até o momento não fez os devidos reparos na calçada. Em 

seguida parabenizou os colegas vereadores pelas indicações apresentadas e comentou a respeito. 

Parabenizou o departamento de obras do município pelos serviços diversos realizados de reparos 

em vias e desentupimento de bocas de lobos. Por fim, parabenizou o Executivo pela pavimentação 

da Rua Pompeu Romagnoli e sugeriu que seja atribuído ao secretário de meio ambiente a realização 

de um projeto de arborização naquele local. Fazendo uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, enalteceu os nobres companheiros pelas matérias 

apresentadas e comentou a respeito. Prosseguindo falou sobre sua indicação solicitando ao prefeito 

o empenho na busca por recursos para aquisição de área de terras para implantação do parque 

industrial. Comentou sobre outra indicação sua sugerindo ao Executivo a realização de manutenção 

dos aparelhos das academias ao ar livre, e ainda, comentou sobre sua indicação na qual sugere ao 

prefeito viabilizar a contratação de um oftalmologista, visto que a demanda de por consultas com 

esse profissional é grande, portanto espera especial atenção não só por esse pedido assim como os 

demais. Encerrando destacou os serviços de troca de lâmpadas da Praça Central e dos postes da 

entradas da cidade, que por sinal melhorou e muito o visual nesses locais. Com a palavra o vereador 

VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, com relação a indicação 

apresentada em parceria com o vereador Denys, onde solicitam um parque de diversão playground 

para as crianças, citou que se for analisar a situação atual realmente pensa-se que seria inviável, 

porem acredita que os benefícios que isso pode trazer para nossas crianças são muito importantes, 

sobretudo para a socialização entre elas e a coordenação motora. Continuando destacou sua outra 

indicação solicitando ao Executivo, que verifique a possibilidade de fornecer socos plásticos a 

população, como incentivo para ampliar a coleta de lixo reciclável, com isso melhorar a situação de 

preservação do meio ambiente e consequentemente o aumento do faturamento dos 

recicladores.Finalizando parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e deixou como 

mensagem de reflexão o texto bíblico inicial do Salmo 22, que diz, o Senhor é meu Pastor e nada 

me faltará. Usando a palavra o vereador MARINHO NOVAIS LUZ NETO, cumprimentou os 

presentes, quanto ao requerimento ao DER do vereador Denys, sugeriu para que seja incluído ao 

departamento a construção de um recuo para parada de ônibus, destacou que isso é uma 

reivindicação dos funcionários da empresa Alto Alegre. Sobre a poda de árvores que está sendo 

realizada pela Copel, disse que buscou informações a respeito de licença para a realização de tal, e 

não encontrou, disse que os serviços estão sendo feitos de forma incorreta, gerando muitas 

reclamações pelos danos causados as árvores e a falta de cuidado com a natureza, portanto sugeriu 

ao senhor presidente que possamos ver quais as providências a serem tomadas a respeito. Fazendo 

uso da palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, cumprimentou os presentes, 

parabenizou os colegas vereadores pelas indicações apresentadas, em especial destacou duas, uma a 

sugestão do parque infantil a qual afirmou que é um sonho próprio, ressaltou que buscou meios para 

conseguir recursos para aquisição desse parque, porem justificou que devido a pandemia ainda não 
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foi possível levar esse projeto pessoalmente aos seus representantes. A outra indicação que destaca 

é a do parque industrial, classificou-o como o alicerce de uma casa, disse que é fundamental tomar a 

iniciativa para adquirir um terreno para o parque industrial e com isso buscar incentivos para que 

empresas venham se instalar em nossa cidade. Com a palavra o vereador CESAR DA CRUZ 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou os servidores que compõem a equipe da 

linha de frente de enfretamento a pandemia do nosso hospital, e mais uma vez chamou atenção do 

Executivo para que seja feito o pagamento do adicional a esses servidores, visto que o gasto com 

pessoal está baixo e que essa despesa não vai afetar o orçamento, no entanto faz muita diferença 

para esses profissionais. Parabenizou o vereador Neto sobre indicação de manutenção do Raio-x e 

cobrou o prefeito para que atenda sua indicação de aquisição do aparelho de higienização. 

Finalizando comentou assuntos sobre seu projeto de Lei que Insere no Calendário Oficial de 

Eventos do Município de Florestópolis a Semana Municipal de Luta pela Reforma Agrária e de 

Promoção da Cultura de Paz e Resolução de Conflitos, e ainda, discorreu assuntos sobre sua 

indicação solicitando ao Executivo providências no sentido de garantir a emissão do CAD Pro 

(Cadastro de Produtores Rurais). Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON 

CAPASSI, após cumprimentar os presentes, parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias 

apresentadas, disse que a sugestão do parque infantil e do parque industrial realmente são muito 

importantes, assim como as demais indicações apresentadas pelos colegas cada uma tem a sua 

relevância e gostaria muito que fossem atendidas pelo Executivo. Finalizando comentou assuntos 

sobre sua indicação solicitando que seja instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município 

de Florestópolis - REFIS, disse que é notório as dificuldades financeiras enfrentada pelas famílias, 

portanto nada mais justo do que conceder um alívio para que as pessoas possam quitar seus débitos 

com o município, e ainda, se possível que o Executivo estude as possibilidades de melhorar o 

percentual de descontos para pagamento a vista do IPTU-2021. Ninguém mais fazendo uso da 

palavra em seguida foi passado para a Ordem do Dia: Não havendo matérias e não havendo 

inscritos para as Explicações Pessoais, em seguida o senhor presidente informou a pauta da Ordem 

do Dia para a próxima sessão, sendo incluso o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021 - Súmula: 

Aprova as Contas do Executivo relativas ao exercício de 2019, em conformidade com art. 187º. nas 

sessões em que se devam discutir as contas do município, a ordem do dia será destinada 

exclusivamente à matéria. 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. 
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