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ATA da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 28 

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: DENYS 

TEIXEIRA SAUL, EDSON MARTINS DE CARVALHO, MARINHO NOVAIS LUZ NETO, 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, VALDETE JOSÉ DE SOUZA e VALMIR CLÁUDIO 

RODRIGUES. Registrou-se a ausência da vereadora ADRIANA PASSONI GOULART e do 

vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, ambos por motivo de viagem a Curitiba. 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: Expedientes do Executivo: Ofício nº 

272/2021 - Resposta ao Requerimento nº 14/2021. Expedientes do Legislativo: Indicação nº 

135/2021 de autoria do vereador Ayrton Capassi; Indicação nº 136/2021 de autoria do vereador 

Denys Teixeira Saul; e a Indicação nº 137/2021 de autoria do vereador Valmir Cláudio 

Rodrigues. Projetos de Leis/Legislativo: Projeto de Lei nº 10/2021 - Súmula: Dispõe no âmbito 

do Poder Legislativo do Município de Florestópolis, sobre o Regime de Adiantamento a que se 

referem os artigos 68 e 69 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e dá outras 

providências. Projetos de Leis/Executivo: Projeto de Lei nº 29/2021 - Súmula: Altera o art. 10º 

da Lei nº 1.570/2021, e o art. 9º da Lei nº 1.571/2021. Projeto de Lei nº 31/2021 - Súmula: 

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial 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 DENYS TEIXEIRA 

SAUL, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando a 

colocação de telas entre a parede e o teto da quadra de esportes Carlos Henrique Goulart, para 

impedir a entrada de pombos que acabam defecando na quadra, disse que tem visto todos os 

dias a servidora do local lavando a quadra, no entanto devido a crise hídrica que estamos 

enfrentando é necessário medidas para evitar o desperdício de água. Parabenizou o prefeito e a 

equipe de planejamento, que em parceria com o deputado Tiago Amaral, se empenharam na 

conquista de recursos para recape asfáltico. Por fim, enalteceu a diretoria do setor de obras do 

município pelo ótimo trabalho desenvolvido, especialmente pelo pronto atendimento de 

situações adversas. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou 

os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e comentou assuntos 

sobre a viagem que fez a Curitiba na companhia dos Vereadores Edson Martins, Marinho 
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Novais e Valmir Cláudio, citou que protocolaram vários pedidos para os deputados, em especial 

a liberação de recursos para aquisição de equipamentos hospitalares, citou ainda, que 

participaram de uma audiência organizada pela AVEMPAR, onde foi tratado sobre o transporte 

metropolitano para nossa cidade e região. Finalizando parabenizou o prefeito e o vice-prefeito 

pela conquista de recursos para pavimentação asfáltica, bem como pelo empenho em busca de 

recursos para instalação do parque industrial. Usando a palavra o vereador VALMIR 

CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, complementando a fala do vereador 

Silvio Jorge, ressaltou a frase dita anteriormente que diz, sozinho chego em algum lugar, mas 

caminhando justos vamos mais além. Destacou o trabalho realizado pela AVEMPAR e disse 

que realmente foi muito proveitosa a viagem a Curitiba e espera que benefícios sejam 

conquistados. Parabenizou os companheiros pelas indicações apresentadas e comentou assuntos 

sobre sua indicação solicitando a aquisição e instalação de um aparelho de ar condicionado para 

a recepção do Hospital Santa Branca, com vistas a propor melhor comodidade aos usuários que 

ali aguardam seus atendimentos. Finalizando disse estar honrado de ser vereador ao lado de 

companheiros sérios, honestos e comprometidos com o progresso do município. Fazendo uso da 

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

Vereadores que estiveram em Curitiba em busca de melhorias para o município, citou que de 

fato é muito importante a união de todos em prol de melhorias para o município. Prosseguindo 

comentou assuntos sobre a questão do processo para liberação de recursos para pavimentação 

asfáltica e destacou o início da vacinação de adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos, 

bem como o início de aplicação da dose de reforço para idosos acima de 90 anos. Finalizando 

reforçou que é muito importante trabalhar unidos em busca de conquistas para o município e 

deixar de lado as questões políticas. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador 

AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, parabenizou os nobres Edis pelas 

matérias apresentadas e discorreu assuntos sobre sua indicação ao prefeito para que busque 

através de programas do governo federal, recursos para aquisição de caminhões caçamba. Em 

seguida comentou sobre os recursos que serão liberados para pavimentação asfáltica e salientou 

que o objetivo dos Vereadores quando vão até seus representantes políticos, é sempre buscar 

por melhorias para o desenvolvimento da cidade e bem estar do povo. Não havendo matérias 

para a Ordem do Dia e não havendo inscritos Explicações Pessoais, 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 


