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ATA da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 18 

dias do mês de maio 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 

78 e 79/2021 de autoria do vereador Cesar da Cruz Rodrigues; Indicação nºs 80 e 89/2021 de 

autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto; Indicação nºs 81, 82 e 83/2021 de autoria do 

vereador Denys Teixeira Saul; Indicação nºs 84 e 85/2021 de autoria do vereador Valmir 

Cláudio Rodrigues; Indicação nºs 86, 87 e 88/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de 

Oliveira. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, citou que a sessão não está sendo transmitida e 

sugeriu ao senhor presidente medidas visando uma padronização quanto a transmissão das 

sessões. Prosseguindo enfatizou que na presente data 18 de maio é um dia tristeza, pois é o Dia 

Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, fez algumas ponderações sobre 

esse assunto e em seguida fez um alerta a todos para ficarmos atentos com as reações de nossas 

crianças dentro de nossos lares e de todas com quem convivemos para evitar que ocorra esse 

tipo de abuso com nossas crianças, que são o futuro da nação. Finalizando enalteceu os 

Conselheiros Tutelares pelo brilhante trabalho desenvolvido em nossa cidade. Fazendo uso da 

palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, cumprimentou os presentes, manifestou 

votos de pesar para as famílias que perderam entes queridos para o Vírus Covid-19, que Deus 

possa confortar à todos. Comentou assuntos sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual Infantil, disse que têm um convívio com crianças e citou que além do abuso 

sexual e físico, outra situação que pesa muito é a violência emocional que afeta as crianças e os 

adolescentes. Com relação ao trabalho dos Conselheiros Tutelares disse que estão todos de 

parabéns pela eficiência no desempenho de suas atribuições e prontidão no atendimento quando 

são acionados. Com a palavra o vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando a construção de muro no 

Cemitério Municipal, e ainda, comentou sobre sua indicação sugerindo a prioridade na 

vacinação dos funcionários do comércio. Manifestou apoio com relação a transmissão das 
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sessões e parabenizou os colegas vereadores pelas indicações e disse se sentir orgulhoso com as 

matérias apresentadas pelos Edis desta Casa. Finalizando agradeceu o Diretor do Hospital pelo 

empenho para conseguir junto ao Executivo a aquisição dos aparelhos de desinfecção, portanto 

disse que quando os pedidos são atendidos sabe reconhecer e sendo assim manifesta sua 

gratidão. Usando a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, cumprimentou os presentes, 

comentou assuntos sobre suas indicações apresentadas, sendo uma que trata sobre o programa 

do governo Estradas da Integração, que o município possa através do Executivo aderir esse 

programa para calçamento de vias rurais com pedras irregulares, falou sobre outra indicação 

apresentada sugerindo adesão ao programa Paraná Mais Cidades, para aquisição de aparelhos 

hospitalares, e ainda, comentou sobre sua outra indicação solicitando ao Executivo medidas por 

meio de convênio com laboratório para que seja feito testes de detecção de Covid-19, 

objetivando os seus resultados com mais prontidão, visto que os testes feitos pelo estado podem 

levar até 10 dias para sair o resultado. Em seguida parabenizou os colegas Edis pelas matérias 

apresentadas destacou que são todas muito válidas, fez uma menção especial sobre a indicação 

do vereador Silvio Jorge que trata sobre o programa de casas com prestações de baixo custo. Na 

sequência discorreu assuntos sobre a questão do dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual Infantil, destacou que tanto dessa campanha como de outras tão 

importantes, a conscientização das pessoas devem ser constantes e não apenas nas datas 

instituídas. Finalizando comentou assuntos sobre a questão de vacinação e sugeriu ao setor da 

saúde que busque medidas para vacinar os servidores técnicos de informática que são apenas 

dois servidores, e a seu ver deveriam ter prioridade de se vacinarem, devido o risco que correm 

por estar a trabalho em todos os setores da prefeitura. Registra-se que durante o uso da palavra 

feita pelo vereador Denys foi cedido apartes aos Vereadores Cesar da Cruz, Marinho Novais, 

Valmir Cláudio e Adriana Goulart. Fez uso da palavra o vereador MARINHO NOVAIS LUZ 

NETO, cumprimentou os presentes, relatou uma reclamação dos professores que apesar das 

aulas on-line, dois dias na semana precisam ir as escolas e isso tem preocupado devido a 

situação da pandemia que estamos passando no momento. Cedido um aparte a vereadora 

Adriana Goulart, comentou a respeito. Finalizando o vereador Neto discorreu assuntos sobre a 

data 18 de maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Com a 

palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou 

os colegas Vereadores pelas indicações apresentadas e parabenizou os Conselheiros Tutelares 

pelo excepcional trabalho realizado em nosso município. Prosseguindo comentou assuntos 

diversos sobre a viagem que fez a Curitiba juntamente com o vereador Edson Martins e o 

prefeito Onício de Souza, destacou a conquista de recursos para a saúde e recape asfáltico, disse 

ainda que com esses recursos a expectativa é que o Executivo possa conseguir algumas 

economias objetivando à aquisição do terreno para instalação do parque industrial. Em seguida 

parabenizou a equipe da vigilância sanitária, os ACE's e ACS's, pelo ótimo trabalho e eficiência 

no desempenho de suas funções. Prosseguindo informou que esteve no escritório local da 
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Sanepar e teve conhecimento de tarifas diferenciadas e descontos para pequenos 

empreendedores e outros que se enquadrares nos critérios que regem o programa de desconto. 

Cedido um aparte ao vereador Cesar da Cruz comentou a respeito. Finalizando o vereador 

Silvio Jorge disse ser favorável ao pagamento de 40% de adicional aos servidores da saúde e 

comentou sobre o assunto. Fazendo uso da palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, 

cumprimentou os presentes, citou que nessa data 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual Infantil, disse que é uma data triste visto que infelizmente muitas 

crianças sofrem abuso. Em seguida parabenizou os Conselheiros Tutelares pelo trabalho árduo 

que desenvolvem no dia a dia. Informou que foi realizada a licitação para atender os programas 

assistencial aprovados nesta Casa. Com relação a emenda de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais) para a saúde, informou que esse recurso é destinado para custeio não sendo possível o uso 

para despesa com pessoal, portanto espera que o governo federal possa voltar a enviar recursos 

para combate a pandemia, assim com certeza o município voltaria a pagar os 40% de 

insalubridade para os servidores da saúde. Parabenizou o prefeito pela retomada das reformas 

da UBS Copel e que muito em breve será reinaugurado. Finalizando parabenizou o vereador 

Cesar da Cruz e a vereadora Adriana Goulart pela conquista do ônibus para o município, disse 

que será muito importante visto que a atual gestão iniciou com apenas um ônibus em condições 

de uso. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os nobres Edis pelas indicações apresentadas disse que 

realmente são sugestões muito importantes. Finalizando comentou assuntos com relação a 

situação da vacinação e disse que a seu ver todos os servidores que trabalham em setores onde 

há o risco de contaminação deveriam ser vacinados. Ordem do Dia: Não havendo matérias em 

pauta em seguida foi informado a pauta para a próxima sessão, sendo incluso o Veto Integral ao 

projeto de Lei nº 03/2021 - Legislativo. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor 

presidente antes do encerramento chamou atenção dos integrantes das Comissões Permanentes, 

quanto ao disposto no Artigo 53 do Regimento Interno, que trata sobre o prazo para emissão 

dos pareceres da Comissões nos projetos de Leis, citou que o prazo não está sendo cumprido 

pelas Comissões prejudicando o andamento dos projetos, portanto determinou que a partir de 

agora após decorrido o prazo regimental se as Comissões não o cumprirem, as proposições 

serão colocadas em votação sem os devidos pareceres. Nada mais a se tratar 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 


