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ATA da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

17 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, 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 122/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; 

Indicação nº 123/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de Oliveira; e a Indicação nº 

124/2021 de autoria do vereador Valmir Cláudio Rodrigues. Expedientes do Executivo: 

Projeto de Lei nº 025/2021 - Súmula: Autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de 

uso de bem imóvel e dá outras providências; Projeto de Lei nº 026/2021 - Súmula: Trata da 

concessão de auxílio transporte a estudantes e dá outras providências; e o Projeto de Lei nº 

027/2021 - Súmula: Autoriza o Poder Executivo a conceder direito real 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, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e comentou sobre sua 

indicação solicitando a aquisição de novos aparelhos Tablets para uso dos ACS's e ACE's, 

para que esses profissionais possam manter o bom desenvolvimento do trabalho no dia a 

dia, bem como manter o atendimento de qualidade e eficiência. Em seguida informou que o 

prefeito, o vice-prefeito e o diretor de planejamento, conseguiram junto ao deputado Tiago 

Amaral e o governo do Estado, a liberação de recursos para investimentos em diversos 

setores do município. Finalizando destacou que no dia 19 serão vacinadas as pessoas com 

idade de 22 anos. Fazendo uso da palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os nobres companheiros pelas indicações 

apresentadas, comentou sobre sua indicação solicitando a aquisição de cadeiras de rodas 
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para uso no hospital e nas UBS's, relatou uma situação em que uma paciente quase sofreu 

um acidente devido as péssimas condições da cadeira usada para sua locomoção, portanto 

espera que o Executivo possa analisar essa questão com especial atenção e resolver essa 

necessidade tão urgente. Com a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, 

cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre as indicações apresentadas pelos 

colegas Valmir Cláudio e Silvio Jorge. Quanto a sua indicação solicitando a construção de 

algumas canaletas em locais necessários, disse que além do protocolo do pedido junto ao 

Executivo será encaminhado também ao secretário de obras para que possa reforçar a 

cobrança desse serviço. Em seguida discorreu assuntos sobre a vacinação, parabenizou a 

equipe da Saúde pelo trabalho desenvolvido, porém manifestou preocupação com relação ao 

aumento do número de casos de Covid e ressaltou que devemos continuar respeitando as 

medidas de segurança para manter o controle da doença. Prosseguindo solicitou o envio de 

expediente de congratulações a escola Ana Maria Pietá pela Semana do Excepcional. 

Parabenizou a administração pelas luminárias de led instaladas nas praças, em destaque as 

leds colocadas na praça do conjunto Vale Feliz. Finalizando sobre os projetos de cessão de 

uso de terrenos para a instalação de usina de lixo e para instalação de empresa, enfatizou a 

importância dessas proposições que tratam de geração de emprego e renda. Usando a 

palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, cumprimentou os presentes, 

parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas. Enalteceu o prefeito, o vice-

prefeito e o diretor de planejamento, que foram a Curitiba e conseguiram junto ao deputado 

Tiago Amaral e o governo do Estado, a liberação recursos que serão aplicados com vistas a 

melhoria da qualidade de vida da nossa população. Finalizando comentou sobre os projetos 

de cessão de uso dos terrenos e a seu ver com certeza todos os colegas serão favoráveis a 

aprovação. Usou a palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, cumprimentou 

os presentes, quanto ao projeto de cessão de uso de terreno disse que podem contar com seu 

apoio. Em seguida discorreu assuntos sobre a volta das aulas presenciais com apenas 50% 

dos alunos presentes, destacou a visita do vereador Marinho na escola onde esteve 

acompanhando o retorno dos alunos, contudo fez uma ponderação quanto a poda de árvores 

na escola justamente agora no período de aulas, citou que já poderiam ter feito esse serviço 

visto que tiveram praticamente dois anos para isso. Finalizando solicitou um requerimento 

para a próxima sessão relativo ao controle de frotas do município. Fez uso da palavra o 

vereador EDSON MARTINS DE CARVALHO, cumprimentou os presentes, parabenizou 

os colegas Vereadores pelas indicações apresentadas, e ainda parabenizou o prefeito, o vice-

prefeito e o diretor de planejamento, que se deslocaram até Curitiba em busca de recursos 
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para o nosso município. Finalizando com relação ao projeto de cessão de uso do terreno 

para instalação de empresa, manifestou total apoio visto que se trata de geração de empregos 

para nossos munícipes. Com a palavra o vereador MARINHO NOVAIS LUZ NETO, 

cumprimentou os presentes, disse que o sonho de todos nós é a instalação de um novo 

parque industrial, porém ressaltou a importância da geração de empregos, mesmo que seja 

por meio de pequenas empresas, sendo assim manifestou total apoio a esses projetos que 

tratam da cessão de uso de terreno para novas empresas. Fazendo uso da palavra o vereador 

CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, sobre o projeto de Lei nº 

26/2021, que trata da concessão de auxílio transporte a estudantes, propôs algumas 

alterações para que os estudantes não sejam prejudicados. Em seguida falou sobre o PPA e 

sugeriu a realização de uma reunião entre Legislativo, Executivo e com a participação dos 

produtores rurais. Finalizando parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias 

apresentadas e fez convite a população para participarem das sessões nesta Casa de Leis. 

Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os 

cumprimentos aos presentes, em relação aos projetos que tratam da cessão de uso de terreno 

para instalação de empresas, disse que seria satisfatório que isso se repetisse por várias 

ocasiões, porém para isso dependemos da instalação de um novo parque industrial. 

Parabenizou os nobres Edis pelas matérias apresentadas e disse que é lamentável uma 

situação como essa que nos trouxe a vereadora Adriana, quanto a poda das árvores em pleno 

horário de aulas, realmente é preciso mais organização para evitar situações como essas. 

Quanto ao projeto de Lei que trata sobre o PPA informou ao vereador Cesar da Cruz, que o 

mesmo será incluído na pauta da presente para votação, visto que já correram os prazos das 

Comissões para os pareceres conforme as disposições regimentais. Ordem do Dia: Projetos 

da Pauta: 1ª discussão e votação projeto de Lei nº 13/2021 (PPA) e o nº 14/2021 - 

Executivo, aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, 

inclusos os projetos de Leis supra citados. 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 


