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ATA da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

29 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: 

Prefeitura Municipal de Florestópolis, convite aos nobres Edis para participarem de uma 

apresentação técnica do projeto usina de lixo do instituto Renova Brasil Sustentabilidade. 

Correspondência: Prefeitura Municipal de Florestópolis - Ofício nº 198/2021, em 

agradecimento a Câmara de Vereadores pela devolução de recursos no valor de R$ 

190.000,00 (cento e noventa mil reais), os quais serão aplicados no pagamento de 

precatórios e assim assegurando a certidão negativa de nossa municipalidade. Expedientes 

do Legislativo: Indicação nº 113/2021 de autoria da vereadora Adriana Passoni Goulart; 

Indicação nºs 114 e 115/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; Indicação nº 

116/2021 de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho; Indicação nº 117/2021 de 

autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto; Indicação nº 118/2021 de autoria do 

vereador Silvio Jorge de Oliveira; Indicação nºs 119 e 120/2021 de autoria do vereador 

Valmir Cláudio Rodrigues. Expediente do Executivo: Projeto de Lei nº 17/2021 - Súmula: 

Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de rateio de custeio das despesas de 

manutenção de 2021 do Consórcio Intermunicipal da Bacia Capivara do Norte do Paraná - 

CIBACAP e dá outras providências; Projeto de Lei nº 18/2021 - Súmula: Autoriza a 

alienação de veículos automotores de propriedade do município de Florestópolis e dá outras 

providências; e o Projeto de Lei nº 19/2021 - Súmula: Autoriza o município de Florestópolis 

- Poder Executivo - receber em dação em pagamento o imóvel que específica, para quitação 
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de créditos tributários e dá outras providências. Após leitura as proposições foram 

encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes, para analise e que exarem os 

pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador EDSON MARTINS DE 

CARVALHO, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias 

apresentadas e destacou que são pedidos muito importantes. Encerrando comentou assuntos 

sobre a troca do comando da Polícia Militar e espera que isso traga melhorias na segurança 

em nossa cidade. Fazendo uso da palavra o vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, disse que aguarda resposta do Executivo de um pedido de 

informação sobre o gasto com pessoal da prefeitura. Em seguida citou a necessidade de 

manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre instalada no CAIAC, assim como nas 

demais instaladas em outros locais do município. Parabenizou os colegas Vereadores pelas 

indicações apresentadas, e ainda parabenizou os Edis que se deslocaram a Curitiba e 

Rolândia, para tratar de assuntos relativos a segurança pública em nossa cidade. Sobre a 

devolução de sobra financeira ao Executivo indagou o Primeiro Secretário se teve o seu 

aval, o qual disse que não foi comunicado. Finalizando questionou o presidente se em algum 

momento lhe faltou com respeito, o presidente afirmou que não, portanto disse que está 

circulando uma conversa do presidente vinculando o seu nome de situações sem 

fundamento, sendo assim solicitou o devido respeito assim como respeita o presidente. Com 

a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, cumprimentou os presentes, parabenizou 

os nobres Edis pelas indicações apresentadas e comentou sobre a indicação que sugere a 

vacinação dos profissionais da construção civil. Discorreu assuntos sobre suas indicações 

apresentadas, sendo uma sugerindo a terceirização dos serviços de fotocópias e impressões 

nos estabelecimentos de ensino, e outra solicitando a inclusão no projeto de melhorias da 

iluminação pública com lâmpadas de LED, o conjunto Jardim Zilda Arns. Prosseguindo 

comentou assuntos sobre o trabalho de arborização que está sendo realizado em nosso 

município, e ainda comentou assuntos sobre o novo Decreto que flexibiliza as medidas 

restritivas. Com relação a questão da internet nas escolas citou um projeto denominado 

"Escola Conectada", o qual disponibiliza recursos para melhorias dos serviços de internet 

nas redes de ensino. Finalizando comentou assuntos sobre a devolução dos recursos ao 

Executivo e disse que ficou surpreso e ao mesmo tempo contrariado. Usando a palavra o 

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

secretário de saúde e todos os servidores da equipe de saúde, pelo brilhante trabalho 
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desenvolvido no combate a Covid-19, que por sinal felizmente os casos estão em queda e 

isso é devido o empenho desses profissionais e da população na luta contra esse Vírus. 

Comentou assuntos sobre o empenho dos Vereadores na busca por melhorias da segurança 

pública em nosso município. Na sequência comentou sobre sua indicação solicitando ao 

Executivo estudos para implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas, onde 

os serviços a serem realizados sejam com recursos do governo federal. Sobre a situação 

envolvendo o presidente e o vereador Cesar da Cruz, disse que conhece o presidente de 

longa data e que sabe da sua conduta idônea, portanto sugeriu que ambos tenham um 

dialogo em particular para resolver qualquer tipo de indiferença ou equívoco que tenha 

ocorrido, quanto a devolução dos recursos disse que com certeza o presidente atendeu 

alguma emergência do Executivo, a qual será informado aos Edis e acredita que tais 

recursos serão muito bem aplicados. Fez uso da palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre a questão da devolução 

dos recursos ao Executivo e que a seu ver isso deveria ser comunicado aos Vereadores, 

portanto disse que foi pego de surpresa e que se sentiu chateado, ao final aconselhou o 

primeiro secretário para ter mais atenção, pois também tem responsabilidades. Finalizando 

comentou assuntos sobre sua indicação solicitando ao Executivo a realização de estudos de 

viabilidade, para designação de uma equipe de atendimento pós COVID, em atenção 

especial aos pacientes que ficaram internados e intubados. Com a palavra a vereadora 

VALDETE JOSÉ DE SOUZA, após os cumprimentos aos presentes, discorreu assuntos 

sobre a troca do comando da Polícia Militar e espera que isso possa trazer benefícios e 

melhorias na segurança em nossa cidade. Com relação a questão do leilão, parabenizou o 

vereador Denys pela iniciativa da indicação e citou que o valor arrecadado será investido na 

contrapartida para aquisição de maquinários. Quanto ao repasse do Legislativo para o 

Executivo enalteceu o presidente pela sensibilidade em atender uma necessidade urgente do 

município, ressaltou que tal recurso com certeza será muito bem aplicado. Finalizando 

parabenizou toda a equipe da saúde pelo trabalho realizado, em especial quanto a vacinação 

contra a Covid-19. Usando a palavra o vereador MARINHO NOVAIS LUZ NETO, 

cumprimentou os presentes, assim como os Edis Cesar, Denys, Edson e Valmir, disse se 

sentir descontente com a devolução ao Executivo, visto que esses recursos poderiam ser 

investidos no tão sonhado parque industrial. Finalizando agradeceu a equipe da secretaria de 

saúde pela vacinação dos motoristas, bem como agradeceu o deputado Tiago Amaral pela 
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recepção e no pronto atendimento quanto a questão da segurança pública em nossa cidade. 

Fazendo uso da palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, cumprimentou os 

presentes, ressaltou que na sessão anterior quando no uso da palavra expôs alguns 

problemas na educação, esclareceu que não fez ataques nem ao Executivo, nem à 

secretários, e muito menos a nenhum prestador de serviços, disse que apenas apresentou os 

problemas enfrentados pelos educadores nas escolas municipais. Em seguida falou sobre sua 

indicação sugerindo adequações na infraestrutura de conectividade para rede de wi-fi, 

mediante a aquisição de equipamentos de alta performance e cabeamento estruturado para 

as escolas municipais. Quanto a questão da devolução de recursos ao Executivo disse que 

também foi surpreendida, porém disse que o presidente tem autonomia para tal sem passar 

por assembléia, diferente de quando foi destituído o fundo especial da Câmara, se chega a 

esse consenso com estudos e pesquisa no Regimento, no entanto o que causa repulsa é o 

fato de o primeiro secretário relatar que não foi informado, e que ficou sabendo através do 

gerente do banco. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON 

CAPASSI, após cumprimentar os presentes, se retratou com os colegas Edis em especial 

com o primeiro secretário com relação a devolução feita ao Executivo, no entanto disse que 

apenas atendeu um pedido de urgência do Executivo, quanto a necessidade de pagamento de 

precatórios, por isso não tratou com os colegas na certeza de que todos seriam favoráveis. 

Em relação a situação que envolveu o nome do vereador Cesar da Cruz, disse que não fez 

nenhum tipo de ofensa, mas que por ter citado o seu nome cometeu um equívoco, sendo 

assim se redimiu com o nobre colega. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e 

votação projeto de Lei nº 12/2021 (LDO), aprovado por unanimidade, sendo convocada 

uma sessão extraordinária para o dia 30/06/2021, em pauta o projeto de Lei nº 12/2021. 

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. 
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