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ATA da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 
27 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, EDSON MARTINS DE 
CARVALHO, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, VALDETE JOSÉ DE SOUZA E 
VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES. Não se fizeram presentes os vereadores DENYS 
TEIXEIRA SAUL e MARINHO NOVAIS LUZ NETO, por motivo de viagem a Curitiba. 
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 nºs 63, 64 e 65/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de 
Oliveira; Indicação nº 66/2021 de autoria do vereador Ayrton Capassi; Indicação nº 67/2021 
de autoria do vereador César da Cruz Rodrigues; Requerimento nº 011/2021 de autoria da 
vereadora Adriana Passoni Goulart. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador 
CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre 
sua indicação solicitando a construção de um redutor de velocidade na Rua Divina de 
Oliveira, disse que isso é uma reivindicação dos moradores locais tendo em vista o aumento 
do fluxo de veículos. Em seguida agradeceu o Executivo pelo atendimento a sua indicação 
na qual solicitou a aquisição de equipamentos de desinfecção. Finalizando em tom de 
desabafo disse que ficou constrangido na sessão anterior quanto o resultado da votação das 
contas do ex-prefeito, citou que apesar de ser aprovada teve maioria dos votos contrários, 
diante disso ressaltou que sempre vai votar e agir dentro do que achar certo e sem olhar lado 
político. Fazendo uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 
cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito, vice-prefeito e os colegas vereadores 
Denys e Neto, ambos se encontram na capital do estado em busca de recursos e benefícios 
para o nosso município. Comentou sobre suas indicações sendo uma solicitando ao 
Executivo que busque junto ao governo do estado recursos para construção de uma área de 
laser com represa artificial, no conjunto Zilda Arns, outra solicita que o executivo busque 
conseguir recursos para a construção de um portal na entrada da cidade entre Florestópolis e 
Porecatu, e outra para busque viabilizar recursos para aquisição de equipamentos agrícolas 
para atender os pequenos produtores de nosso município. Com a palavra a vereadora 
ADRIANA PASSONI GOULART, após os cumprimentos aos presentes, parabenizou os 
colegas Edis pelas matérias apresentadas e destacou que realmente é muito importante que 
os vereadores busquem e cobrem dos deputados, a liberação de recursos em prol da nossa 
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cidade. Sobre seu requerimento apresentado disse que buscou de forma mais branda 
conseguir a lista da vacinação junto ao secretário de saúde, porem não foi possível, sendo 
assim apresentou esse requerimento para que o secretário venha a esta Casa para prestar os 
devidos esclarecimentos. Usou a palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, 
cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis que juntamente com o prefeito e o 
vice-prefeito estão em Curitiba tratando de assuntos de interesse do município. Sobre o 
requerimento de convocação do secretário disse que a seu ver isso não é necessário, visto 
que qualquer vereador pode se apresentar a secretaria de saúde e acessar a lista de 
vacinação. Prosseguindo ressaltou que não vê politicagem nesta Casa de Leis e que confia 
no trabalho dos colegas vereadores, assim como têm total confiança na atual administração 
do Executivo, pois o atual prefeito já está em seu terceiro mandato e isso se deve ao fato do 
excelente trabalho realizado em seus dois primeiros mandatos, sempre primando pela 
honestidade e transparência. Usando a palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO 
RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou os companheiros vereadores pelas 
matérias apresentadas. Em seguida manifestou votos de pesar a Família Alves dos Santos 
pelo falecimento do Ilustríssimo senhor João Alves dos Santos Filho, pai do amigo de 
trabalho Claudinei motorista, portanto que Deus possa confortar os corações enlutados nesse 
momento de dor. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON 
CAPASSI, após cumprimentar os presentes, enalteceu os nobres vereadores pelas matérias 
apresentadas e comentou assuntos sobre sua indicação que sugere ao Executivo que busque 
parceria com o SENAI para realização de cursos profissionalizantes em diversas áreas. 
Prosseguindo parabenizou os vereadores Denys e Neto, bem como o prefeito e o vice-
prefeito, que estão em Curitiba empenhados em conseguir recursos em prol do município. 
Finalizando manifestou gratidão aos servidores desta Casa de Leis, pela dedicação, eficácia 
e organização, que desempenham suas funções nos trabalhos de sessão e no dia a dia. 
Ninguém mais fazendo uso da palavra em seguida foi passado para a Ordem do Dia: 
Destacado para única discussão e votação o requerimento nº 10/2021, aprovado por 
unanimidade. Projeto da Pauta: 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 011/2021, 
aprovado por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, incluso os 
requerimentos nºs 09 e 11/2021, Veto ao projeto de Lei nº 02/2021 e o projeto de Lei nº 
011/2021. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos e não havendo mais nada 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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