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ATA da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do 

Paraná. Aos 05 dias do mês de outubro 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: Expedientes Diversos: Requerimento das 

Comunidades Manoel Jacinto e Zilda Arns, solicitando manutenção das estradas e 

inscrição no Cadastro de Produtores Rurais - CAD/PRO. Expedientes do Legislativo: 

Indicação nº 138/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de Oliveira; Indicação nº 

139/2021 de autoria do vereador Marinho Novais Luz Neto; Indicação nºs 140 e 

141/2021 de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho. Expedientes do 

Executivo: Projeto de Lei nº 33/2021 - Súmula: Estima a receita e fixa a despesa do 

município de Florestópolis, Estado do Paraná, para o exercício de 2022; e o  projeto 

de Lei nº 34/2021 - Súmula: Revoga-se a Lei nº 1.578/2021. 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, discorreu 

assuntos sobre sua indicação sugerindo ao Executivo a prorrogação do PDV dos 

Servidores Públicos Municipais. Parabenizou os colegas Edis pelas matérias 

apresentadas e destacou a importante conquista do prefeito e do vice-prefeito junto ao 
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deputado federal Felipe Francischini, de uma máquina retro-escavadeira de valor 

aproximado de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Com a palavra o 

vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, cumprimentou os presentes, parabenizou a 

equipe da saúde em especial a equipe do agendamento de consultas, pelo lançamento 

e divulgação da campanha "Outubro Rosa", a qual traz boa participação da população 

e faz alerta quanto a importância dos cuidados para que de forma precoce possa 

detectar o câncer de mama. Enalteceu o prefeito e o vice pelas conquistas na Capital 

do País e sugeriu ao Executivo que busque recursos para aquisição de um caminhão 

poliguindaste para carregamento de entulhos, bem como para aquisição de mais 

caçambas para suprir a demanda desses serviços. Continuando comentou assuntos 

sobre as reivindicações das Comunidades Manoel Jacinto e Zilda Arns, para 

manutenção das estradas e a realização do cadastro dos produtores no CAD/PRO. 

Encerrando parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e comentou 

assuntos sobre o projeto de Lei apresentado pelo Executivo, que trata sobre a 

revogação da reposição salarial. Usando a palavra a vereadora ADRIANA PASSONI 

GOULART, cumprimentou os presentes, em relação a viagem que fez a Curitiba 

juntamente com o vereador Cesar da Cruz, destacou em especial sobre a conquista de 

um ônibus 0km para o setor da saúde. Finalizando sugeriu informações da 

presidência com relação a questão da aquisição de equipamentos para realização de 

transmissão das sessões. Fazendo uso da palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE 

SOUZA, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre a campanha "Outubro 

Rosa", enfatizou a importância dessa campanha a qual tem como objetivo priorizar a 

saúde da mulher. Enalteceu o prefeito e o vice-prefeito pela conquista da máquina 

retro-escavadeira, bem como destacou a conquista de outros recursos que serão muito 

bem vindos para o desenvolvimento de nosso município. Fez uso da palavra o 

vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou 

os vereadores Silvio Jorge, Edson Martins, Neto Luz e Valmir Cláudio, que estiveram 

na capital do estado em busca de recursos para o município. Em seguida sugeriu ao 

senhor presidente que estude a possibilidade de aquisição de um veículo para uso dos 

vereadores e servidores desta Casa de Leis, com vistas a atender a todos os Edis em 
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seus deslocamentos em busca de recursos para melhorias do município. Destacou que 

esteve juntamente com a vereadora Adriana em Curitiba e citou que muito em breve 

o município receberá recursos no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta 

mil reais), para aquisição de um ônibus para a saúde. Em seguida comentou assuntos 

sobre o CAD/PRO e disse que quando o gestor do município abre mão de receita está 

cometendo improbidade administrativa. Quanto ao projeto de Lei apresentado que 

trata sobre Abertura de Crédito Adicional, citou que essa matéria precisa ser muito 

bem analisada. Por fim, parabenizou os companheiros pelas matérias apresentadas, 

comentou assuntos sobre a campanha "Outubro Rosa", e ainda, discorreu assuntos 

com relação a transmissão das sessões. Usou a palavra o presidente deste Legislativo 

vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, enalteceu os 

nobres vereadores pelas matérias apresentadas. Parabenizou o prefeito e o vice-

prefeito pela conquista dessa máquina retro-escavadeira, que com certeza será muito 

útil para o nosso município, ressaltou que fez uma indicação ao Executivo para que 

busque recursos junto ao governo federal para aquisição de caminhões caçamba, visto 

que são veículos muito úteis para diversos serviços que são realizados no município. 

Finalizando comentou assuntos sobre o cadastramento do produtor rural no 

CAD/PRO e que irá dialogar com o prefeito sobre esse assunto, pois é importante 

sempre buscar meios para melhorar a receita do município. 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 


