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ATA da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

25 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 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 188/2021 - SANEPAR, em resposta ao Ofício nº 035/2021 - 

Referente a conserto de calçada da Rua Ezequias Braz da Silva. Ofício nº 025/2021 - 

SANEPAR, em resposta ao Ofício nº 01/2021. Expedientes do Legislativo: Indicação nºs 

90, 91, 92 e 96/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; Indicação nº 93/2021 de 

autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto; Indicação nº 94/2021 de autoria do vereador 

Valmir Cláudio Rodrigues; Indicação nº 95/2021 de autoria do vereador Cesar da Cruz 

Rodrigues. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Vereadores pelas indicações 

apresentadas, ressaltou que os Edis estão trabalhando bastante e fazendo sugestões voltadas 

para os anseios da população. Comentou sobre suas indicações apresentadas sendo uma 

sugerindo a revitalização do Cemitério Municipal, outra sugere ao Executivo a realização de 

leilão de veículos inservíveis, com o intuito de arrecadar recursos para quem sabe investir 

em um veículo novo, outra indicação solicita a instalação de cortinas nas salas de vacinas e 

de curativos da UBS Rafaela Jorge de Oliveira, bem como no consultório pediátrico da UBS 

Milton Bento, por fim comentou sobre sua outra indicação solicitando ao Executivo que 

busque junto ao Governo do Estado, recursos do programa Paraná Mais Cidades, para 

aquisição de uma ambulância de Suporte Básico. Em seguida informou que recebeu 

respostas do deputado Tiago Amaral, sobre dois ofícios solicitando recursos para aquisição 

de academias ao ar livre e de equipamentos hospitalares. Prosseguindo parabenizou a equipe 
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da Assistência Social pelo excelente trabalho desenvolvido e em especial pelo atendimento 

a um caso específico de um paciente. Finalizando comentou assuntos diversos sobre 

arborização, sobre situações relativas ao meio ambiente, sobre o "Dia D" para vacinação 

contra a Influenza, e por fim, informou a liberação de uma emenda pelo deputado Aliel 

Machado no valor de R$ 386.000,00 (trezentos e oitenta e seis mil reais), para aquisição de 

um ônibus para a saúde. Com a palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, 

após cumprimentar os presentes, discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando a 

vacinação dos conselheiros tutelares e dos servidores lotados naquele setor, visto que esses 

profissionais a seu ver se expõem demais em suas diligências de trabalho, tornando alto o 

risco de se infectarem. Parabenizou os companheiros Vereadores pelas indicações 

apresentadas, disse que todas são muito importantes e espera que sejam avaliadas pelo 

Executivo com especial atenção e que sejam atendidas conforme a necessidade e 

possibilidade. Usando a palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, 

cumprimentou os presentes, informou que na presente data esteve juntamente com alguns 

companheiros visitando as escolas do município, onde foram surpreendidos pela situação 

precária como falta de recursos, internet ruim, falta de computadores, enfim, disse que isso 

ocorre há muito tempo, porém disse que seu mandato é agora e está trabalhando em prol da 

sociedade como legisladora, além desses problemas citou uma reclamação dos professores 

de educação infantil, que estão se deslocando duas vezes por semana até as escolas em plena 

pandemia, e isso têm preocupado cada um deles, disse ainda, que nas escolas além da 

internet de má qualidade tem apenas um computador e uma impressora para realizar os 

trabalhos, diante dessa situação buscou junto a secretária de educação uma solução para que 

isso seja resolvido da melhor forma possível. Finalizando parabenizou os colegas Edis pelas 

matérias apresentadas e em especial comentou sobre a indicação do vereador Denys que 

trata sobre a revitalização do Cemitério Municipal. Fazendo uso da palavra o vereador 

CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, citou que esteve com a 

vereadora Adriana visitando as escolas e disse que realmente é preciso buscar juntamente 

com o Executivo, por uma solução para essa situação enfrentada pelos professores de 

educação infantil. Prosseguindo discorreu assuntos sobre sua indicação sugerindo medidas 

de estruturação do sistema híbrido de ensino, com a aquisição de equipamentos de 

computação, máquinas de xerox e a potencialização do sinal de wi-fi. Em seguida informou 

que enviou um ofício ao Executivo solicitando informações sobre a arrecadação do 

município e de gastos com pessoal, para que isso possa auxiliar na analise do PPA e da 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 

57 

LDO. Quanto a resposta da Sanepar disse que vai buscar a fundo as informações sobre 

arrecadação, investimentos e despesas em nosso município. Finalizando comentou sobre 

questões ambientais e quanto a questão de arborização, sugeriu ao Executivo estudos no 

sentido de fazer um trabalho de arborização de parques e praças com árvores frutíferas, 

como pessegueiros, mangueiras, entre outras. 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 03/2021 - 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 VALMIR CLÁUDIO 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: EDSON 

MARTINS DE CARVALHO, MARINHO NOVAIS LUZ NETO, VALMIR CLÁUDIO 

RODRIGUES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, VALDETE JOSÉ DE SOUZA, DENYS 

TEIXEIRA SAUL, ADRIANA PASSONI GOULART, CESAR DA CRUZ RODRIGUES e 

o presidente AYRTON CAPASSI. Em seguida os escrutinadores nomeados ao ato, 

procederam à devida apuração, que obteve o seguinte resultado: 06 (seis) votos favoráveis 

em manter o VETO, e 03 (três) votos contrários em manter o VETO, com o resultado o 

senhor presidente declarou MANTIDO o Veto Integral ao Projeto de Lei nº 03/2021 - 

LEGISLATIVO. Projeto da Pauta: Inserido em pauta pela presidência e com anuência dos 

demais Vereadores, em 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 015/2021 - Executivo, 

aprovado por unanimidade, sendo convocada uma sessão extraordinária a realizar-se após a 

presente, para deliberação do projeto de Lei em questão. 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 


