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ATA da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

03 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 19h: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 de familiar. 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: Expediente do Executivo: Projeto de 

Lei nº 20/2021 - Súmula: Trata da concessão de auxílio transporte a estudantes 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 DENYS TEIXEIRA SAUL, cumprimentou os presentes, desejou as boas 

vindas a nova servidora da Câmara Tatiane Damasceno. Informou que esteve juntamente 

com o prefeito e o diretor de planejamento, participando de uma reunião realizada pela 

Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná - ADETUNORP, tratando de 

assuntos sobre o Desenvolvimento Turístico em Florestópolis, citou que muito em breve 

esse assunto será tratado nesta Casa para Criação do Conselho Municipal de Turismo. Em 

seguida parabenizou a diretoria de esportes pela divisão de esportes em nosso município. 

Em relação a questão do transporte de universitários, citou que por conta desse benefício 

possibilitou a sua formação acadêmica, destacou que é admirador da escrita políticas 

públicas, as quais a seu ver tem que ser assertivas e voltadas para as pessoas que mais 

necessitam. Sobre o projeto do auxílio transporte aos alunos disse não ter o conhecimento 

de todo seu teor, mas disse que o mesmo será deliberado nas Comissões e sugeriu que o 

mesmo seja muito bem analisado visando o melhor para os estudantes. Fazendo uso da 

palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, 
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desejou boas vindas a servidora Tatiane e rogou a Deus que lhe abençoe e que ela possa 

desenvolver seu trabalho com muita eficiência. Quanto ao projeto de auxílio aos alunos 

disse que vai se empenhar em busca do melhor para os estudantes, e de antemão disse que a 

seu ver esse valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) é insuficiente e que será analisado 

a possibilidade de melhorar. Com a palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, 

cumprimentou os presentes, convidou a comunidade para participarem das sessões nesta 

Casa e desejou boas vindas a servidora Tatiane. Quanto ao projeto de Lei do auxílio aos 

alunos reforçou a fala do vereador Denys de que essa proposição ainda vai passar por 

deliberação nas Comissões e que será muito bem analisado. Relatou as dificuldades que 

passou para se formar e citou que se tivesse que pagar transporte com certeza não teria 

conseguido. Contudo se colocou a disposição para auxiliar os estudantes no que for 

necessário e para que juntos possamos tomar a melhor decisão. Usando a palavra o vereador 

CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, manifestou gratidão aos 

deputados professor Lemos e Arilson do PT pelas emendas destinadas ao município, para 

aquisição de barracas para feira do produtor e para aquisição de kits esportivos, e ainda, 

agradeceu a todos os companheiros que recepcionaram o deputado em sua visita aqui na 

Câmara. Parabenizou o vereador Denys pela iniciativa de buscar meios de atividades 

turísticas a serem exploradas em nosso município. Em seguida convidou os colegas para 

uma ampla discussão quando ao PPA, com a possibilidade de participação de produtores 

rurais. Prosseguindo discorreu assuntos sobre o CAD/PRO e de seus benefícios para os 

pequenos produtores. Finalizando sobre a questão dos estudantes citou que o valor proposto 

é baixo, portanto é preciso tomar uma decisão por consenso visando o melhor para os 

alunos. Fez uso da palavra o vereador MARINHO NOVAIS LUZ NETO, cumprimentou os 

presentes, desejou as boas vindas a servidora Tatiane Damasceno. Quanto a questão dos 

universitários disse que faz das palavra dos companheiros as suas, destacou que por muito 

tempo acompanhou a luta desses alunos e que é preciso buscar meios para que eles possam 

ter um transporte de qualidade, contudo se colocou a disposição em favor dos estudantes e 

disse que com certeza os Vereadores vão se empenhar em busca da melhor solução. Usando 

a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, 

discorreu assuntos sobre o projeto de Lei que trata da concessão de auxílio transporte a 

estudantes, ressaltou que será analisado com muita atenção e que com certeza os Edis vão 

buscar junto ao Executivo para ver a possibilidade de melhorar o valor proposto, visando o 
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melhor para os estudantes. Finalizando comentou assuntos sobre o REFIS e solicitou ao 

Executivo para que seja apresentado projeto de Lei e assim atender o anseio dos 

contribuintes para quitar seus débitos com o município. Usou a palavra o presidente deste 

Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, fez 

explanações sobre essa questão do transporte dos universitários e destacou que com certeza 

o que todos os Edis gostariam era o transporte gratuito para os alunos, no entanto acredita 

que isso no momento é quase que impossível, portanto disse que precisamos analisar esse 

projeto com especial atenção e buscar a melhor solução e que atenda a necessidade dos 

alunos. Finalizando parabenizou o prefeito pelas melhorias da iluminação pública na praça 

do bairro Vale do Amanhecer e solicitou uma indicação para o próxima sessão sugerindo ao 

prefeito a construção de guaritas de ônibus em alguns pontos da cidade. Não havendo 

matérias para a Ordem do Dia e não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, 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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