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ATA da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Ao 

01 dia do mês de junho 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, EDSON MARTINS DE 

CARVALHO, MARINHO NOVAIS LUZ NETO, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

VALDETE JOSÉ DE SOUZA E VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES. Não se fez presente 

o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, sendo justificada sua ausência por motivo de saúde. 

Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos 

com a leitura de um texto Bíblico feita pela vereadora Adriana Passoni Goulart. 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 97 e 98/2021 de autoria do vereador Valmir Cláudio 

Rodrigues; Indicação nº 99/2021 de autoria da vereadora Adriana Passoni Goulart; 

Indicação nº 100/2021 de autoria do vereador Cesar da Cruz Rodrigues. PALAVRA 

LIVRE: Fez uso da palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou 

os presentes, discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando ao Executivo que estude as 

possibilidades de conceder a realização de exames do tipo ultrassonografia morfológica, 

para todas as gestantes de nossa cidade, disse que tal exame é muito importante para 

identificar de forma precoce malformações e algumas doenças no desenvolvimento dos 

bebes. Quanto a sua outra indicação sugerindo a construção de um redutor de velocidade 

próximo a Capela Nossa Senhora das Graças, entre as Ruas Ubatuba e Avaré, citou que são 

muitos pedidos desses redutores devido o abuso de velocidade de alguns condutores de 

veículos, causando receio da população quanto ao risco de ocorrer acidentes. Com a palavra 

a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, cumprimentou os presentes, comentou 

assuntos sobre a questão de transmissão das sessões e espera que muito em breve isso seja 

resolvido. Com relação a sua indicação apresentada ressaltou que sempre defenderá a Lei de 

acessibilidade, pois isso é um direito do cidadão, por isso fez essa sugestão de instalação de 

uma rampa de acesso ao segundo piso do prédio da Prefeitura, no sentido de tornar acessível 

às pessoas com deficiência, pois a acessibilidade é um direito de todos. Fazendo uso da 

palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, 
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parabenizou os colegas vereadores pelas matérias apresentadas. Prosseguindo expressou 

indignação quanto a questão da Sanepar que mais uma vez ocorreu furtos na unidade de 

abastecimento local, em decorrência disso o desabastecimentos de águas em toda a cidade, 

portanto sugeriu o envio de expediente em conjunto com os pares desta Casa, para que 

sejam adotadas algumas medidas de segurança para evitar esse tipo de situação. Cedido um 

aparte a vereadora Adriana Goulart comentou a respeito. Finalizando o vereador Silvio 

informou que esteve em nossa cidade a deputada federal Luisa Canziani, a qual 

disponibilizou recursos para pavimentação asfáltica, e ainda, a foi assegurado por ela que 

em breve serão disponibilizados recursos para construção de um centro de educação infantil. 

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

parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias apresentadas, disse que realmente são 

sugestões muito importantes, porem todos sabemos da condições de dificuldade enfrentadas 

pelo município, no entanto acredita que o Executivo vai avaliar e dentro do possível atender 

os pedidos mais relevantes. Continuando parabenizou os servidores do setor de Endemias 

pelo trabalho de combate a dengue, que é outra situação preocupante assim como a 

pandemia do coronavírus. Finalizando comentou assuntos sobre a reinauguração da UBS 

Dr. Carlos Chagas (Copel) e parabenizou a Administração pelo empenho para realização 

daquela obra. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e 

manifestou total apoio ao vereador Silvio Jorge com relação a questão da Sanepar. 

Finalizando citou que os Edis apresentaram algumas sugestões de melhorias no Cemitério 

Municipal, portanto sugeriu ao Executivo ver as possibilidades de criar uma Lei, para 

readequação dos túmulos em estado de abandono. Ordem do Dia: Não havendo matérias 

em pauta em seguida o senhor presidente informou a pauta da Ordem do Dia da próxima 

sessão, sendo incluso os projetos de Leis nºs 06 e 07/2021 - LEGISLATIVO. 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 


