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ATA da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

04 dias do mês de maio 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: DENYS 

TEIXEIRA SAUL, EDSON MARTINS DE CARVALHO, MARINHO NOVAIS LUZ 

NETO, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, VALDETE JOSÉ DE SOUZA. Não se fizeram 

presentes a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART e o vereador CESAR DA CRUZ 

RODRIGUES, por motivo de viagem a Curitiba, e ainda, ausente o vereador VALMIR 

CLÁUDIO RODRIGUES, 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 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: Correspondências: Ofício nº 134/2021 - SANEPAR, 

em resposta ao Ofício n 023/2021 - CMF, no qual foram encaminhados os requerimentos 

nºs 03 e 06/2021, que trata sobre a segurança na unidade operacional local da Sanepar. 

Expedientes do Legislativo: Indicação nºs 68, 69 e 70/2021 de autoria do vereador Denys 

Teixeira Saul; Indicação nº 71/2021 de autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto; 

Indicação nº 72/2021 de autoria do vereador Ayrton Capassi; e o Requerimento nº 012/2021 

de autoria da vereadora Valdete José de Souza. Expedientes do Executivo: Projeto de Lei nº 

12/2021 - Súmula: Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária (LDO) 

do município de Florestópolis, para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 13/2021 - Súmula: Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o 

quadriênio 2022/2025 e dá outras providências; e o Projeto de Lei nº 14/2021 - Súmula: 

Declara de Utilidade Pública o Conselho de Pastores de Florestópolis. Após leitura as 

proposições foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para análise e que 

exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENYS 

TEIXEIRA SAUL, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas vereadores pelas 

matérias apresentadas e comentou a respeito. Parabenizou a equipe do setor de obras do 
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município pelos diversos serviços que estão sendo realizados de reparos nas vias públicas, 

como operação tapa-buracos, reformas nas guias e construção de canaletas. Em seguida fez 

explanações sobre sua ida a Curitiba juntamente com o vereador Neto, o prefeito e o vice-

prefeito, disse que a expectativa é de conseguir bons resultados para o município, destacou 

que protocolou vários Ofícios fazendo diversas solicitações para os deputados Tiago Amaral 

e Michele Caputo. Em seguida comentou assuntos sobre a resposta da Sanepar ao 

requerimento de sua autoria, referente a ocorrência de roubo de equipamentos, em resposta 

foi informado que a companhia tem contrato com uma empresa de segurança, portanto a seu 

ver a Sanepar está pagando por um serviço ineficiente visto que essa não é a primeira vez 

que ocorre esse tipo de furtos. Finalizando comentou assuntos sobre a questão do piso 

nacional dos profissionais da enfermagem, disse que com certeza são merecedores desse 

benefício e manifestou total apoio nessa questão. Com a palavra a vereadora VALDETE 

JOSÉ DE SOUZA, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre seu requerimento 

solicitando envio de Ofício ao Comandante do 15º BPM de Rolândia, solicitando que o 

Destacamento local disponha de efetivo policial em tempo integral, pois os deslocamento de 

policiais para outros municípios têm dificultado o acesso da população desse serviço 

essencial, principalmente nos finais de semana. Fazendo uso da palavra o vereador 

MARINHO NOVAIS LUZ NETO, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre 

sua indicação solicitando ao Executivo estudos no sentido de conceder exames 

toxicológicos para os motoristas, visto que esses exames são obrigatórios a sua realização a 

cada dois anos e seis meses. Finalizando criticou a Sanepar que infelizmente cada vez mais 

têm frustrado a população pela má qualidade dos serviços. Usando a palavra o vereador 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou os companheiros 

vereadores pelas matérias apresentadas, destacou que são pedidos importantes e manifestou 

total apoio a todas as indicações e requerimento apresentados pelos colegas. Usou a palavra 

o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, 

parabenizou os nobres Edis pelas matérias apresentadas e comentou assuntos sobre sua 

indicação solicitando ao Executivo que verifique a possibilidade de promover em nosso 

município a realização dos cursos obrigatórios de especialização e atualização para 

condutores de transporte, fornecidos pela SEST SENAT. Finalizando comentou assuntos 

sobre a PEC que trata sobre o piso nacional dos profissionais da enfermagem, e sugeriu o 
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envio de expediente a Câmara dos Deputados em apoio a aprovação visto que esses 

profissionais verdadeiramente merecem esse benefício. Ninguém mais fazendo uso da 

palavra em seguida foi passado para a Ordem do Dia: Em cumprimento ao Artigo 165, 

inciso II do Regimento Interno desta Casa de Leis, destacado para única discussão e 

votação secreta o Veto Integral ao Projeto de Lei nº 02/2021 - LEGISLATIVO, 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 MARINHO NOVAIS LUZ NETO e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 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, MARINHO NOVAIS LUZ NETO, DENYS TEIXEIRA SAUL, EDSON 

MARTINS DE CARVALHO, VALDETE JOSÉ DE SOUZA, e o presidente AYRTON 

CAPASSI. Em seguida os escrutinadores nomeados ao ato, procederam à devida apuração, 

que obteve o seguinte resultado: 04 (quatro) votos favoráveis em manter o VETO, e 02 

(dois) votos contrários em manter o VETO, com o resultado o senhor presidente declarou 

MANTIDO o Veto Integral ao Projeto de Lei nº 02/2021 - LEGISLATIVO. Destacado para 

única discussão e votação o requerimento nº 09/2021, aprovado por unanimidade. 

Destacado para única discussão e votação o requerimento nº 11/2021, reprovado por 

unanimidade. Projeto da Pauta: 2ª e última discussão e votação o projeto de Lei nº 

011/2021 - EXECUTIVO, aprovado por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da 

próxima sessão, incluso o requerimento nº 12/2021. 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. 

 
              Assinado no Original                                               Assinado no Original 
                  Ayrton Capassi                                                    Denys Teixeira Saul 
                       Presidente                                                  1º Secretário em exercício 


