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ATA da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 14 

dias do mês de setembro 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 VALDETE JOSÉ DE SOUZA e VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES. 

Registrou-se a ausência do vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES. Havendo quórum o 

senhor presidente declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto 

Bíblico feita pela vereadora Adriana Passoni Goulart. 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: Expedientes do Legislativo: Indicação nº 129/2021 de autoria 

do vereador Edson Martins de Carvalho, e o Requerimento nº 15/2021 de autoria do vereador 

Denys Teixeira Saul. PALAVRA LIVRE: Fazendo uso da palavra o vereador SILVIO JORGE 

DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, destacou a missa realizada em comemoração aos 

38 anos da Pastoral da Criança e enalteceu todos que fazem e que fizeram parte dessa brilhante 

organização de ação social. Finalizando sugeriu ao Executivo que estude a possibilidade de 

reativação do CCI, visto que são muitos usuários que necessitam daquele local para ter uma boa 

convivência e qualidade de vida. Com a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, 

cumprimentou os presentes, esclareceu a dúvida da sessão anterior quanto a licitação para 

aquisição das cestas básicas, disse que não houve interessados locais por isso foi contratada 

empresa de fora. Parabenizou os colegas Edis pelas indicações apresentadas, destacou a ida do 

prefeito a Curitiba com o objetivo de conseguir recursos para realização do parque urbano, bem 

como em busca de melhorias para o Assentamento Florestan Fernandes. Manifestou apoio ao 

vereador Silvio Jorge com relação a reabertura do CCI, pensando na melhoria da qualidade de 

vida de nossos idosos. Finalizando discorreu assuntos sobre seu requerimento solicitando 

informações referentes as vistorias promovidas pela 17ª Regional de Saúde em nosso hospital, 

disse ainda que o requerimento é um importante instrumento usado pelo vereador para 

fiscalizar. Usando a palavra o vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, solicitou uma indicação ao Executivo para utilização dos equipamentos de 

desinfecção e higienização nos veículos da Educação. Finalizando manifestou apoio ao 

vereador Denys quanto ao seu requerimento apresentado e parabenizou os demais colegas pelas 

matérias apresentadas. Fez uso da palavra o vereador MARINHO NOVAIS LUZ NETO, 

cumprimentou os presentes, reclamou quanto a realização de alguns eventos pelo Executivo 
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sem que haja convite a Câmara, portanto gostaria de saber por qual motivo isso vem 

acontecendo. Fazendo uso da palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, 

cumprimentou os presentes, esclareceu que sofreu uma queda quando estava saindo para vir a 

sessão anterior, disse teve apenas arranhões e que torceu o tornozelo, por isso não pode estar 

presente, mas que felizmente foi apenas um susto. Parabenizou o vereador Denys sobre a 

questão do requerimento e que realmente é o principal instrumento de fiscalização, a seu ver se 

um vereador votar contrário em um requerimento de outro, disse que isso é no mínimo estranho, 

pois pode se entender que neste caso há alguma preocupação e a intenção de proteger alguém. 

Finalizando comentou assuntos sobre a questão levantada pelo vereador Neto, realmente é 

preciso atenção dos responsáveis para que os convites de eventos do Executivo cheguem até 

esta Casa de Leis. Fazendo uso da palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, 

cumprimentou os presentes, sobre a questão de reabertura do CCI disse que com certeza isso 

seria muito importante, porem ainda é preciso muita atenção com relação a situação da 

pandemia. Em relação aos requerimentos disse que votar contrário ou não depende da opinião 

de cada um, citou ainda que muitas informações podemos acessar através do portal da 

transparência. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, 

após os cumprimentos aos presentes, parabenizou os colegas vereadores pelas matérias 

apresentadas, destacou a sugestão do vereador Silvio Jorge para reabertura do CCI isso 

realmente seria muito importante, ainda comentou sobre a indicação do vereador Edson 

sugerindo a instalação de um bebedouro no posto do Detran. Finalizando falou sobre a situação 

de falta de comunicado dos eventos do Executivo, ressaltou que nosso servidor responsável 

sempre repassa os convites, portanto alguma falha deve estar acontecendo e é importante que o 

Executivo comunique esta Casa dos eventos a serem realizados. Ordem do Dia: Destacado 

para única discussão e votação o requerimento nº 14/2021, aprovado sendo 05 (votos) 

favoráveis e 02 (votos) contrários. Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação projeto de Lei nº 

26/2021 - EXECUTIVO, e Emenda nº 01 ao projeto de Lei nº 26/2021, aprovados por 

unanimidade. Em seguida com anuência dos Edis presentes, o senhor presidente convocou uma 

sessão extraordinária a realizar-se após a presente, para deliberação em 2ª e última discussão e 

votação das proposições em questão. 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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