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

20 dias do mês de abril do ano de 2021, 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 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 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 nº 54/2021 de autoria do vereador César da Cruz Rodrigues; 

Indicação nº 55/2021 de autoria da vereadora Adriana Passoni Goulart; Indicação nº 

56/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; Indicação nºs 57 e 58/2021 de autoria 

do vereador Marinho Novais Luz Neto; Indicação nº 59/2021 de autoria do vereador Edson 

Martins de Carvalho; Indicação nºs 60, 61 e 62/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de 

Oliveira. Requerimento nº 010/2021 de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho. 

Expedientes do Executivo: Mensagem de Veto Integral ao projeto de Lei nº 03/2021 - 

LEGISLATIVO; Projeto de Lei nº 011/2021 - Súmula: Autoria a celebração de termo de 

fomento/convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Florestópolis e 

dá outras providências, após leitura as proposições supra foram encaminhadas para as 

devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA 

LIVRE: Fez uso da palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, cumprimentou 

os presentes, em especial desejou felicitações ao nobre vereador Edson Martins pelo dia de 

seu aniversário. Prosseguindo comentou assuntos sobre sua indicação solicitando reparos na 

rampa principal de acesso ao cemitério, bem como que seja disponibilizado uma cadeira de 

rodas para uso no local, ressaltou que são muitos defeitos na referida rampa que 
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impossibilita a passagem de cadeira de rodas, relatou que ocorreu uma situação de uma 

munícipe com certa dificuldade para andar, mas que queria acompanhar o cortejo, por isso 

viu a necessidade de uma cadeira e os devidos reparos na rampa para atender situações 

como essa e principalmente para atender o que dispõe a Lei de acessibilidade nº 

10.098/2000. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os 

presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e destacou que por sinal 

os colegas sempre tem apresentado indicações muito importantes. Em seguida manifestou 

felicitações pelo aniversário do vereador Edson Martins e do prefeito Onício de Souza. 

Continuando discorreu assuntos sobre suas indicações apresentadas ao Executivo, sendo 

uma solicitando o fornecimento de aparelho glicosímetro e tiras para aferição de glicose aos 

portadores de diabetes do tipo 2, outra solicitando a construção de uma nova sede para 

instalação do (CMEI) Paula de Rosa, e outra para que busque parcerias com a Mitra, 

Legislativo e a comunidade, para reformar e adaptar o prédio que eventualmente será 

desocupado pela (CMEI) Paula  Di Rosa, para instalação de uma Casa de Apoio à idosos e 

pessoas acamadas. Usando a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, cumprimentou 

os presentes, parabenizou os colegas pelas indicações apresentadas que realmente são muito 

válidas, citou a questão do lar dos idosos e que realmente temos uma grande demanda para a 

realização de tal, com relação ao fornecimento do aparelho HGT citou que isso entra na 

promoção em saúde e espera especial atenção do executivo e da secretaria de saúde, 

ademais afirmou que de fato todas as indicações são muito relevantes. Prosseguindo 

comentou sobre o projeto de Lei que dispõe sobre repasse de subvenção para a APAE e 

sugeriu a possibilidade de estar revendo um aumento do valor para os próximos exercícios. 

Finalizando comentou assuntos sobre sua indicação solicitando reformas diversas no 

terminal rodoviário, pois presenciou muitas irregularidades, principalmente nos sanitários, 

enfim, no mais espera que essa idéia seja acolhida pelo Executivo Municipal. Fazendo uso 

da palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, cumprimentou os presentes, 

manifestou congratulações aos companheiros vereadores pelas indicações apresentadas, 

enfatizou que realmente são questões muito importantes e que atendem o anseio da 

população. Destacou a indicação apresentada pelo vereador Marinho Novais, que trata sobre 

a divisão do CAIAC, da área de laser e de esportes. Finalizando desejou felicidades ao 
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vereador Edson Martins pelo seu aniversário. Fez uso da palavra o vereador MARINHO 

NOVAIS LUZ NETO, cumprimentou os presentes, manifestou felicitações ao vereador 

Edson Martins e ao prefeito municipal, ambos estão comemorando aniversário e que tenham 

muitas realizações. Continuando disse que a Lei do reajuste salarial dos servidores foi 

aprovada por esta Casa e que já foi publicada, com isso os valores já serão creditados na 

folha de pagamento desse mês. Parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas, 

sobre a situação da rodoviária disse que esteve no local e que realmente é grande a 

necessidade de reformas e adequações naquele local. Quanto a questão da Casa de Apoio ao 

idoso disse que isso é um sonho de todos e até mesmo da Igreja para atender as pessoas que 

necessitam de um local para viver seus últimos momentos com dignidade. Usou a palavra o 

vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, sobre sua 

indicação apresentada ressaltou que o município paga aproximadamente o valor de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais) de energia elétrica, portanto a seu ver seria viável a utilização 

da tecnologia do sistema de energia solar (fotovoltaica), com o objetivo de fazer economia 

de recursos públicos, citou que está empenhado na elaboração de um projeto que trata sobre 

essa questão de energia solar e espera que se possível isso seja adotado para as novas 

residências de nosso município. Finalizando parabenizou os nobres Edis pelas matérias 

apresentadas. Fez uso da palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON 

CAPASSI, após cumprimentar os presentes, parabenizou o vereador e 1º secretário Edson 

Martins pelo seu aniversário. Enalteceu os nobres vereadores pelas diversas indicações e 

projetos apresentados, destacou a indicação do vereador Silvio Jorge que trata sobre a Casa 

de Apoio ao idoso. Quanto a situação do terminal rodoviário disse que segundo informações 

foi destinado um recurso para reformas, porem foi verificado que o prédio se quer possui 

escritura, tornando assim inviável o uso de qualquer verba até que isso seja regularizado. 

Continuando solicitou uma indicação para a próxima sessão e parabenizou o prefeito e a 

equipe do setor de obras pelos serviços diversos de reparos que estão sendo realizados nas 

vias públicas do município. Encerrando disse que seria uma honra que esta Casa estivesse 

com a presença do público, no entanto lamentou que isso é impossível no momento, devido 

a situação que estamos passando de pandemia do coronavírus. Ninguém mais fazendo uso 

da palavra em seguida foi passado para a Ordem do Dia: Em cumprimento ao Artigo 143 
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parágrafo V, Artigo 165 parágrafo III e Artigos 185 e 187, ambos do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, destacado para única discussão e votação secreta o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 01/2021, da Comissão de Finanças e Orçamento, em questão o 

julgamento de prestação de contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro 

de 2019, após a leitura do referido pelo 1º secretário e estando todos os nobres Edis 

esclarecidos sobre a matéria em questão, imediatamente o presidente nomeou para atuarem 

como escrutinadores os vereadores SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e CESAR DA CRUZ 

RODRIGUES, ambos juntamente com o presidente conferiram a urna e autenticaram as 

Cédulas de Votação. Prosseguindo foi processada a votação através de escrutínio secreto, 

um vereador por vez, sendo chamados nominalmente pelo presidente na seguinte ordem: 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, CESAR DA CRUZ RODRIGUES, EDSON MARTINS 

DE CARVALHO, VALDETE JOSÉ DE SOUZA, VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, 

MARINHO NOVAIS LUZ NETO, ADRIANA PASSONI GOULART, DENYS 

TEIXEIRA SAUL, e o presidente AYRTON CAPASSI. Em seguida os escrutinadores 

nomeados ao ato, procederam à devida apuração, que obteve o seguinte resultado: 05 

(cinco) votos contrários, 03 (três) votos favoráveis e 01 (um) voto em branco, com o 

resultado de acordo com o disposto no Artigo 159, inciso X do Regimento Interno, o projeto 

foi aprovado e o senhor presidente declarou APROVADAS pela Câmara Municipal, as 

Contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2019. Para pauta da 

Ordem do Dia da próxima sessão, incluso os requerimentos nºs 09 e 010/2021. 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,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 


