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ATA da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

08 dias 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, 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: Convite: 

Ofício nº 172/2021 - PMF, convite aos nobres Edis para participarem da inauguração da 

reforma e ampliação da UBS Dr. Carlos Chagas (Posto Copel). Expedientes do Legislativo: 

Indicação nº 101/2021 de autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto;  Indicação nºs 

102, 103, 104, 105 e 106/2021 de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho; 

Indicação nºs 107 e 108/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul. Projeto de Lei nº 

08/2021 de autoria do vereador Cesar da Cruz Rodrigues - Súmula: Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de o Município de Florestópolis utilizar energia fotovoltaica nas próximas 

construções de suas edificações públicas e nos imóveis populares construídos através de 

programas sociais de habitação, no prazo que especifica; e dá outras providências. Após 

leitura a proposição foi encaminhada para as devidas Comissões Permanentes, para analise e 

que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador CESAR DA 

CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre o projeto de Lei 

que tratava sobre aposentadoria compulsória, após uma breve reunião de alguns Edis, o 

prefeito e servidores do setor financeiro e contábil, decidiu-se pela retirada da proposição. 

Em seguida comentou assuntos sobre seu projeto de Lei que trata sobre o uso de energia 

fotovoltaica, nas futuras construções no nosso município, disse que isso vai gerar uma 

grande economia e espera que essa proposta se estenda por todo o país. Finalizando 

parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias apresentadas e deixou um abraço especial 

aos servidores municipais e para aqueles que acompanham a transmissão da sessão. Com a 

palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, destacou 
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o excelente trabalho realizado pelos nobres companheiros nesta Casa de Leis, sempre 

apresentando matérias muito relevantes. Manifestou gratidão ao prefeito pelo convite para a 

inauguração da UBS Dr. Carlos Chagas (Posto Copel), que por sinal ficou muito 

apresentável e que será muito útil para os nossos munícipes. Prosseguindo desejou boas 

vindas ao vereador Denys que ficou afastado por motivos da covid, mas com a graça de 

Deus está recuperado e de volta a ativa. Encerrando agradeceu os nobres Edis pelo 

apoiamento ao seu Ofício que será encaminhado a Sanepar, fazendo algumas 

recomendações com o intuito de evitar que aconteça novos furtos na unidade de 

abastecimento local. Usando a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, 

cumprimentou os presentes, agradeceu o vereador Silvio pelas felicitações de retorno, bem 

como agradeceu os demais Edis e amigos que durante o período de isolamento mandaram 

mensagens desejando uma boa recuperação. Parabenizou os companheiros pelas indicações, 

parabenizou o vereador Silvio pela iniciativa desse Ofício a Sanepar, mais uma vez estamos 

buscando soluções para essas situações de falta de água. Parabenizou o vereador Cesar da 

Cruz pelo projeto de Lei que trata sobre a questão da energia fotovoltaica e comentou a 

respeito. Enalteceu a Administração pela reinauguração da UBS Dr. Carlos Chagas e 

desejou aos servidores daquele local um ótimo retorno aos trabalhos. Em seguida comentou 

sobre suas indicações sendo uma que sugere que seja disponibilizado um profissional de 

psicologia, para atender individualmente e/ou realizar trabalhos em grupo com os 

profissionais da área saúde, e a outra que seja realizado estudos no sentido de buscar uma 

solução para o trabalho em grupo em algumas repartições do município, com aglomeração 

de pessoas, citou alguns setores e disse que deveria haver escalonamento de horário ou 

revezamento de dias de trabalho para evitar aglomeração, justificou que suas indicações são 

relacionados a questão do Covid-19, que continua preocupando devido o aumento do 

número de infecções, portanto espera especial atenção do prefeito e dentro das 

possibilidades que esses pedidos sejam atendidos. Fazendo a palavra o vereador VALMIR 

CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, iniciou seu discurso com uma frase 

dizendo "Caminhando sozinho chego em algum lugar, mas caminhando juntos chegamos 

muito mais além", disse que o significado desta frase é que o trabalho em conjunto alcança 

melhores resultados. Finalizando informou que foi disponibilizado pelo presidente da Rádio 

Comunitária, um horário aos sábados para os Vereadores que quiserem possam estar 

levando um pouco do seu trabalho para o conhecimento da comunidade, por fim sugeriu ao 

senhor presidente ver juntamente com o presidente da Rádio, a possibilidade de transmissão 

das sessões pela Rádio Comunitária. Usou a palavra a vereadora ADRIANA PASSONI 
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GOULART, cumprimentou os presentes, deixou em evidência uma frase que tem relação 

com a sua indicação apresentada na sessão anterior, que trata sobre a Lei de acessibilidade, a 

frase diz o seguinte: "Se o lugar não permitir o acesso a todas as pessoas, esse lugar é 

deficiente", citou que é uma frase muito forte, no entanto é preciso assegurar as pessoas o 

direito de ir e vir. Fez uso da palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON 

CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, disse que realmente é uma felicidade estar 

recebendo de volta o vereador Denys Saul, pois infelizmente o coronavírus têm feito vítimas 

pessoas próximas e quando um amigo passa ileso é motivo de alegria. Parabenizou os 

nobres Edis pelas matérias apresentadas e parabenizou os funcionários desta Casa pelo 

trabalho eficiente que desenvolvem. Ninguém mais fazendo uso da palavra em seguida foi 

passado para a Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação projetos de Leis 

nºs 06 e 07/2021 - LEGISLATIVO, aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do 

Dia da próxima sessão, inclusos 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 


