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ATA da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

15 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 e VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES. Não se fez presente a vereadora 

VALDETE JOSÉ DE SOUZA, 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 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: Expedientes do Legislativo: Moção de Apoio ao 

projeto de Lei nº 2.112/2021 do Senado Federal, que trata sobre a inclusão de lactantes 

como grupo prioritário para vacinação contra Covid-19 - Autoria da Moção vereador Cesar 

da Cruz Rodrigues; Indicação nº 109/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; 

Indicação nºs 110 e 111/2021 de autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto;  Indicação 

nº 112/2021 de autoria do vereador Valmir Cláudio Rodrigues; Projeto de Lei nº 09/2021 - 

Súmula: Altera a Lei Municipal nº 1.530, de 20 de dezembro de 2019 e dá outras 

providências - Autoria: Vereador Denys Teixeira Saul. 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 DENYS TEIXEIRA SAUL, 

cumprimentou os presentes, sobre sua indicação solicitando a implantação do boletim 

epidemiológico de casos de Dengue, citou que essa é uma questão simples visto que já 

temos os boletins de Covid e da Vacinação. Com relação ao seu projeto de Lei apresentado 

que trata de alterações na Lei nº 1.530/2019, que dispõe sobre o preenchimento de vagas de 

trabalho de empresas terceirizadas que prestam serviços para órgãos públicos, disse que está 

apresentando uma emenda para incorporar a destinação de vagas para pessoas com 

deficiência, jovens aprendizes de 18 à 25 anos e pessoas acima de 50 anos hipossuficientes 

de recursos financeiros. Prosseguindo informou que o prefeito foi infectado com a Covid, 

desejou uma ótima recuperação e mais uma vez reforçou a necessidade de manter os 

cuidados com o Vírus. Finalizando parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas 
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e comentou a respeito. Fazendo uso da palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Marinho Novais Neto 

pela indicação apresentada e disse que realmente é muito louvável essa preocupação de 

proporcionar mais informações aos familiares de pacientes internados com Coronavírus. 

Quanto a sua indicação sugerindo que uma vez no ano, preferencialmente no mês de 

outubro, seja feito uma avaliação médica dos servidores municipais, justificou que tal 

medida tem como objetivo dar uma atenção especial, principalmente com relação a saúde 

dos servidores. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou 

os presentes, parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias apresentadas. Destacou que 

foi atualizado o Vacinômetro do município e nossa cidade já está com 32% da população 

vacinados com a 1ª dose e 11% com a 2ª dose, portanto parabenizou a equipe de imunização 

pelo ótimo trabalho realizado. Finalizando citou que já foi infectado com o coronavírus, 

assim como vereador Denys e o servidor Valnês, contudo espera que o prefeito também 

tenha uma boa recuperação e o mais importante é que muito em breve possamos estar todos 

imunizados e assim voltar a rotina normal. Usando a palavra a vereadora ADRIANA 

PASSONI GOULART, cumprimentou os presentes, destacou as indicações apresentadas e 

disse que todas realmente são muito importantes. Prosseguindo comentou assuntos sobre a 

situação da Educação em nosso município, citou que está presenciando situações muito 

adversas, e que devido a pandemia todos enfrentam muitas dificuldades, disse que está 

faltando suporte para os educadores realizarem seus trabalhos, destacou a falta de papel 

sulfite para impressão das atividades, a falta de toner, a falta de internet que é escassa, sendo 

que quando funciona somente os secretários tem acesso, pois o sinal não chega até o local 

em que se encontra os professores, deixando os mesmos desprovidos dessa ferramenta tão 

importante, ainda sobre essa questão fez mais algumas ponderações a respeito, agradeceu a 

atenção do secretário Anderson Paulino que tem atendido conforme pode, mas disse que 

essa situação é inaceitável e que causa muita indignação, portanto é preciso de forma 

urgente buscar resolver isso e dar o devido suporte para que os professores possam realizar 

suas atividades nesse momento tão atípico que estamos vivendo, por fim afirmou que não 

vai medir esforços e que estará a disposição para que essa situação seja resolvida. Cedido 

um aparte ao vereador Silvio Jorge fez alguns questionamentos a respeito. Fez uso da 

palavra o vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, fez um 

breve comentário sobre sua Moção de Apoio ao projeto de Lei nº 2.112/2021, de autoria do 

Senador Jean Prates (PT/RN), que trata da inclusão de lactantes, como grupo prioritário para 

vacinação contra Covid-19. Sobre a questão da Educação levantada pela vereadora Adriana, 
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disse que ela está coberta de razão, pois estiveram fazendo visita as escolas e disse que a 

situação é vergonhosa, disse que buscaram junto a secretária de educação medidas para 

resolver o problema, mas não tiveram nenhuma solução. Usou a palavra o presidente deste 

Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, 

parabenizou os nobres Vereadores pelas matérias apresentadas e sobre a indicação do 

vereador Neto, ressaltou que realmente seria muito importante disponibilizar um 

profissional para acompanhar e repassar aos respectivos familiares, informações acerca do 

quadro clínico dos pacientes com Covid-19, internados em hospitais situados fora do 

município. Quanto a situação da Educação citada pela vereadora Adriana, disse que apesar 

de ser da base do prefeito jamais concorda com uma situação dessas. Após uma deliberação 

sobre essa questão onde todos os Vereadores se posicionaram contra essa situação e todos 

favoráveis em resolver, o senhor presidente disse que serão tomadas as devidas providências 

a respeito. Ninguém mais fazendo uso da palavra em seguida foi passado para a Ordem do 

Dia: Projetos da Pauta: 2ª e última discussão e votação projetos de Leis nºs 06 e 07/2021 

- LEGISLATIVO, aprovados por unanimidade. 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 


