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ATA da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 10 

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 que, 

convidou para fazer parte da Mesa o prefeito municipal Onício de Souza. 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: Expediente do Legislativo: Indicação nº 

121/2021 de autoria do vereador Ayrton Capassi. Expedientes do Executivo: Projeto de Lei 

Complementar nº 02/2021 - Súmula: Dispõe sobre a possibilidade de alteração de jornada de 

trabalho do servidor público efetivo e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar nº 

03/2021 - Súmula: Autoriza o município de Florestópolis firmar convênios/contratos com 

pessoas jurídicas que, atendendo as exigências legais, atuem na concessão de empréstimos, 

financiamentos e/ou benefícios consignados a agentes públicos municipais, e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº 21/2021 - Súmula: Institui o programa de recuperação fiscal no 

município de Florestópolis (REFIS - FLORESTÓPOLIS); Projeto de Lei nº 22/2021 - Súmula: 

Institui o Conselho Municipal do Turismo no município de Florestópolis e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº 23/2021 - Súmula: Altera a Lei Municipal nº 1277/2013 e 

revoga a Lei nº 1520/2019, que dispõe sobre a criação dos Conselhos Escolares da rede pública 

municipal de Florestópolis; e o Projeto de Lei nº 24/2021 - Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

a conceder direito de uso de bem imóvel 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 SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

cumprimentou os presentes, quanto a questão do auxílio transporte para os estudantes 

manifestou apoio no que os alunos decidirem, e aproveitando a presença do prefeito municipal 

sugeriu que seja visto a possibilidade de aumentar o valor do auxílio proposto, pois todos 

sabemos das dificuldades que os alunos enfrentam para buscar sua formação. Com a palavra o 

vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, disse que é com 
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muita satisfação que acolhe os alunos nessa causa, desejou que o sonho de todos que é a 

formação seja alcançado. Quanto ao projeto que trata do auxílio transporte fez uma menção 

quanto a exposição de motivos do projeto, que expõe as dificuldades que impedem a concessão 

de transporte gratuito, contudo disse que esse auxílio será um ótimo benefício para os 

estudantes, pois uma vez que virar Lei jamais será revogado, porém solicitou ao Executivo 

especial atenção quanto a questão do valor do auxílio, para que o mesmo seja melhorado tendo 

em vista as dificuldades financeiras das famílias para manter os estudos de seus filhos. Por fim, 

destacou que a Comissão de Legislação e Justiça da qual faz parte juntamente com o vereador 

Silvio e a vereadora Valdete, já encaminhou Ofício ao Executivo solicitando aumento do valor 

desse auxílio. Fazendo uso da palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, após os 

cumprimentos aos presentes, comentou assuntos sobre alguns projetos de Leis apresentados, 

sendo o que trata sobre a possibilidade de alteração da jornada de trabalho de servidor efetivo. 

Sobre o REFIS sugeriu que seja feito um amplo trabalho de divulgação para que seja alcançado 

o maior número de contribuintes, com o intuito de buscar melhorar a arrecadação do município. 

Em relação ao projeto que cria o Conselho Municipal do Turismo, disse que teve essa iniciativa 

junto ao Executivo e espera que isso possa trazer bons resultados, visto que nosso o município 

têm potencial para a exploração de atividades turísticas. Finalizando comentou sobre a questão 

do auxílio transporte, fez uma breve explicação quanto a tramitação do projeto e sugeriu ao 

Executivo que não sendo possível o transporte gratuito, que seja melhorado o valor do auxílio e 

que haja um consenso visando o que for melhor para todos. Usou a palavra o vereador CESAR 

DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, disse se sentir maravilhado com a Casa 

cheia e ressaltou que bom se fosse assim todas as sessões. Sobre essa questão do auxílio aos 

alunos citou alguns dos colegas que no passado foram beneficiados com o transporte gratuito, 

portanto espera que o Executivo possa reunir com seus técnicos e discutir essa situação e quem 

sabe chegar ao valor integral desse auxílio. Finalizando aproveitou a presença do prefeito e 

disse que há o interesse de alguns produtores rurais de participar juntamente com o Executivo e 

Legislativo, quanto a deliberação do PPA. Usando a palavra a vereadora ADRIANA PASSONI 

GOULART, cumprimentou os presentes, manifestou total apoio aos estudantes, disse entender 

as dificuldades enfrentadas pelo Executivo, porém o que for mais benéfico e o que os alunos 

decidirem afirmou que terá o seu apoio, no entanto sua opinião é pelo transporte gratuito, não 

sendo possível que seja estudado uma forma de chegar a um valor que seja 100% do necessário 

para o transporte, disse ainda, que não concorda com a questão da renda per capta, pois a seu 

ver todos os alunos deveriam ter direito ao auxílio. Finalizando sugeriu ao senhor presidente ver 

a possibilidade de fazer devolução ao Executivo, de parte das economias da Câmara para quem 

sabe seja investido na aquisição de ônibus para o transporte escolar. Fez uso da palavra o 
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vereador MARINHO NOVAIS LUZ NETO, cumprimentou os presentes, disse que é favorável 

ao transporte gratuito para os estudantes, porém sabe das dificuldades enfrentadas pelo 

Executivo, assim como conhece as dificuldades de cada aluno isso devido o tempo de 

convivência que teve quando fazia o transporte dos estudantes, disse que estão fazendo calunias 

a seu respeito quanto essa questão do transporte, portanto espera que isso não venha atrapalhar a 

as amizades e o respeito que conquistou dos alunos. Encerrando disse estar convicto que o 

prefeito vai analisar com muita atenção essa questão e que por consenso vamos chegar a uma 

solução viável para todos. Com a palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, 

cumprimentou os presentes, disse que foi estudante e que é favorável ao transporte gratuito para 

os alunos, más ressaltou que infelizmente isso é impossível devido a situação de momento, no 

entanto acredita que o prefeito vai analisar essa situação e dentro do consenso com certeza será 

resolvido da melhor maneira possível. Fazendo uso da palavra o vereador EDSON MARTINS 

DE CARVALHO, cumprimentou os presentes, manifestou-se favorável ao transporte de forma 

gratuita para os alunos e sugeriu aos colegas que possamos buscar junto aos nossos 

representantes, a disponibilização de ônibus para o transporte dos nossos alunos. Usou a palavra 

o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos 

presentes, disse que é uma infelicidade estarmos tratando dessa questão, o que gostaríamos na 

verdade seria como alguns anos atrás quando convidamos os alunos para entregar ônibus de 

qualidade para o transporte gratuito dos alunos, más sabemos das dificuldades e espera que isso 

seja resolvido de forma que atenda a necessidade dos alunos. Não havendo matérias para a 

Ordem do Dia e não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, o senhor presidente antes 

do encerramento passou a palavra para o prefeito fazer os devidos esclarecimentos a respeito do 

transporte e disse após o encerramento da sessão será aberto para questionamentos. Com a 

palavra o prefeito municipal ONÍCIO DE SOUZA, fez explanações sobre essa questão do 

transporte dos alunos, após os devidos esclarecimentos e justificativas que impossibilitam a 

concessão de forma gratuita do transporte dos alunos, informou que depois de reunido com a 

equipe técnica financeira e jurídica da prefeitura, chegou-se ao consenso de que o possível no 

momento é conceder o auxílio transporte no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Nada mais a 

se tratar 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 


