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ATA da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

24 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 125/2021 de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho; 

Indicações nºs 126, 127 e 128/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; 

Requerimento nº 13/2021 de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho; e 

Requerimento nº 14/2021 de autoria da vereadora Adriana Passoni Goulart. PALAVRA 

LIVRE: Fez uso da palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, cumprimentou 

os presentes, discorreu assuntos sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 

Intelectual e Múltipla, destacou o tema "É tempo de transformar conhecimento em ação", 

ressaltou que essa iniciativa tem como objetivo conscientizar a sociedade acerca dos direitos 

da pessoas com deficiência e quanto essa questão disse que o Brasil tem uma das legislações 

mais avançadas do mundo, mas infelizmente não é o que se vê na prática, diante disso 

cobrou mais uma vez o Executivo quanto a sua indicação para providências de 

acessibilidade a esse prédio, onde estão instalados os Poderes Executivo e Legislativo. Com 

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

os colegas Edis pelas matéria apresentadas em especial o requerimento do vereador Edson 

Martins, solicitando o manejo de árvores condenadas na faixa de domínio da PR-170 entre 

Florestópolis e Porecatu. Cedido um aparte ao vereador Edson Martins comentou sobre o 

assunto. Prosseguindo o vereador Denys destacou o lançamento pelo Executivo dos 

programas sociais que atenderá a necessidade daqueles que mais precisam das políticas 

públicas. Em relação ao projeto de Lei que trata sobre o auxílio transporte aos estudantes 

citou que irá propor uma emenda a proposição. Em seguida comentou assuntos sobre suas 
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indicações apresentadas sendo uma sobre a implantação do "IPTU Verde", o qual objetiva-

se que através de incentivos tributários possa estimular a melhoria de práticas ambientais. 

Outra sugere planejamento para que no período de chuvas seja feito a plantação de flores 

nas praças e canteiros centrais, com intuito de embelezar a cidade. Por fim outra sugerindo a 

construção de redutores de velocidade pensando na segurança das pessoas. Finalizando 

parabenizou a vereadora Adriana com relação a questão de acessibilidade. Fazendo uso da 

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

parabenizou a direção do Rotary pelo evento realizado de posse da nova diretoria. 

Continuando chamou atenção quanto a falta de muro no Cemitério Municipal, citou que já 

fez uma indicação ao Executivo e espera que seja analisado e atendido. Parabenizou os 

nobres Edis pelas matérias apresentadas e com relação ao projeto de Lei que trata sobre o 

auxílio transporte para os estudantes, enfatizou que como se trata de questão orçamentária é 

necessário que o Executivo apresente estudo de impacto financeiro. Usou a palavra o 

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

companheiros Vereadores pelas matérias apresentadas e na sequência parabenizou o prefeito 

pelo lançamento dos programas sociais os quais serão muito importantes para a população. 

Prosseguindo manifestou preocupação quanto ao aumento de casos de Covid e pediu a todos 

para continuarem atentos e manter os devidos cuidados. Finalizando discorreu assuntos 

sobre a vacinação contra o coronavírus e enalteceu toda a equipe da saúde pelo trabalho 

incansável na luta contra essa doença. Fez uso da palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, cobrou o presidente com relação a questão de 

transmissão das sessões, para que todos possam participar direta ou indiretamente dos 

trabalhos desta Casa, em resposta o senhor presidente disse que está em andamento o 

procedimento para aquisição dos equipamentos necessários para tal, porém disse que se 

tratando de órgão público o processo é mais demorado devido os tramites legais a seguir. 

Continuando o vereador Valmir cobrou ainda quanto a possibilidade de transmitir via Rádio 

Comunitária do município, esclareceu o presidente que a Lei não permite contrato com 

rádio comunitária. Finalizando fez ponderações sobre os programas sociais que foram 

aprovados nesta Casa de Leis e espera que realmente esse benefício chegue até aqueles que 

verdadeiramente necessitam. Com a palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, 

cumprimentou os presentes, destacou o lançamento dos programas sociais que será 

realizado na terça-feira dia 31/08, manifestou gratidão aos nobres colegas que aprovaram 

esses projetos de forma unânime, ressaltou a importância desses programas que irão atender 

famílias que realmente mais necessitam. Cedido um aparte ao vereador Denys Teixeira 
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Saul, fez ponderações quanto a situação da pandemia de Coronavírus em nossa cidade. Usou 

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

cumprimentos aos presentes, parabenizou os nobres Vereadores pelas matérias apresentadas 

e disse que realmente precisamos sim de nos preocupar quanto a situação da Covid-19, que 

dia após dia vem aumentando o número de casos. Finalizando comentou assuntos sobre o 

lançamento dos programas sociais e parabenizou o Executivo e Legislativo por essa ação tão 

importante que beneficiará muitos daqueles que passam por necessidades. Ordem do Dia: 

Projetos da Pauta: 2ª e última 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 nºs 08 e 09/2021 - LEGISLATIVO, projeto de Lei 

Complementar nº 03/2021, e os projetos de Leis nºs 21, 22, 23, 24, 25 e 27/2021. 

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. 

 
              Assinado no Original                                               Assinado no Original 
                  Ayrton Capassi                                               Edson Martins de Carvalho 
                       Presidente                                                               1º Secretário 


