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ATA da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

21 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, 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: Convites: Ofício Circ. nº 02/2021 - Associação de Vereadores do Médio 

Paranapanema - AVEMPAR, convite aos nobres Edis para participarem da 2ª reunião 

ordinária no município de Bela Vista do Paraíso. Ofício nº 257/2021 - Prefeitura Municipal 

de Florestópolis, convite para participação de Audiência Pública conforme exigência da 

Instrução Normativa nº 159/2021 - TCE-PR, relativas ao segundo quadrimestre 2021. 

Expedientes do Legislativo: Indicação nº 130/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de 

Oliveira; Indicação nº 131/2021 de autoria do vereador Cesar da Cruz Rodrigues; Indicação 

nº 132 e 133/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; Indicação nº 134/2021 de 

autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto. Expedientes do Executivo: Mensagem de 

VETO Integral aos projetos de Leis nºs 08 e 09/2021 - Legislativo, de autoria do vereador 

Cesar da Cruz Rodrigues e Denys Teixeira Saul respectivamente. Após leitura as 

proposições foram encaminhadas a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para 

analise e exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador VALMIR 

CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas 

matérias apresentadas em especial a indicação do vereador Denys que trata sobre 

acessibilidade. Fez uma ponderação quanto a uma indicação sua apresentada anteriormente, 

na qual sugere a aquisição de cadeiras de rodas para o nosso Hospital, cobrou uma atenção 

especial e urgência no atendimento desse pedido, visto que é muito grande a necessidade 

desse equipamento. Com a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, cumprimentou a 

todos, comentou sobre suas indicações sendo uma que sugere a instalação de rampa e 

corrimão de acessibilidade na praça do Cristo Acolhedor, pois relatou que presenciou a 
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dificuldade de uma senhora para acessar o local. Outra sugestão é que seja realizado 

manutenção e se necessário a substituição de brinquedos do parque instalado na Praça da 

paz no Jardim das Flores (Jabur). Em seguida disse que mais uma vez foi vetado um projeto 

de sua autoria, no entanto entende a justificativa que foi baseada na Constituição Federal. 

Continuando solicitou ao senhor presidente a retirada de pauta do seu requerimento nº 

15/2021, justificou que em outro momento mais oportuno retorna com a matéria. Sobre a 

indicação do vereador Neto sobre furtos na UBS Copel, disse que não é a primeira vez que 

isso acontece e realmente esse pedido é muito importante. Finalizando comentou assuntos 

sobre o "Dia D" e destacou que o projeto de Lei vetado pelo Executivo o qual mencionou a 

pouco, tinha como um dos objetivos beneficiar as pessoas com deficiência por meio de 

reserva de vagas de trabalho. Fazendo uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, após cumprimentar os presentes, parabenizou os companheiros vereadores 

pelas indicações apresentadas e comentou sobre sua indicação solicitando a reativação do 

Centro de Convivência do Idoso - CCI. Usando a palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE 

SOUZA, cumprimentou os presentes, enalteceu os colegas Vereadores pelas matérias 

apresentadas e destacou o excelente trabalho de atendimento aos munícipes quanto a 

questão do INSS. Com a palavra o vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação solicitando o uso dos 

aparelhos de higienização nos veículos da Educação. Quanto ao projeto de Lei de sua 

autoria que foi vetado pelo Executivo, disse que ficou desapontado e que vai analisar melhor 

a justificativa, no entanto ressaltou que a proposição tinha como objetivo gerar benefícios 

para a população. Finalizando comentou assuntos sobre a indicação apresentada pelo 

vereador Neto. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON 

CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, parabenizou os colegas Vereadores pelas 

matérias apresentadas, especialmente a indicação do vereador Denys que trata sobre 

acessibilidade, destacou ainda a indicação do vereador Silvio Jorge sugerindo a reativação 

do CCI. Ordem do Dia: Deferindo o pedido do vereador Denys Teixeira Saul o senhor 

presidente retirou de pauta o requerimento nº 15/2021. 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 


