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ATA da 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 19 

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 do Legislativo: Indicação nº 

142/2021 de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho. Expedientes do Executivo: 

Projeto de Lei Complementar nº 004/2021 - Súmula: Altera o Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Florestópolis; Projeto de Lei nº 30/2021 - Súmula: Autoriza a alienação de 

bem imóvel de propriedade do Município de Florestópolis que específica, e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº 32/2021 - Súmula: Autoriza concessão de benefícios que 

específica à ATAF; e o projeto de Lei nº 35/2021 - Súmula: Ratifica a alteração e consolidação 

do contrato de consórcio público firmado entre os Municípios integrantes do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema - CISMEPAR. 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, parabenizou o vereador Edson Martins pela indicação apresentada 

e disse que se trata de uma questão importante e necessária, pois em muitas ocasiões munícipes 

fazem contato via WhatsApp para solicitar pedido de ambulância. Quanto ao projeto de Lei do 

CISMEPAR, disse que não compreendeu os documentos anexos mas espera que possa ter 

esclarecimentos na reunião agendada para sexta-feira com a equipe técnica do Consórcio. 

Destacou o projeto de coleta de eletrônicos o qual é um sonho seu enquanto cidadão, ressaltou a 

iniciativa do Rotary de Florestópolis nessa questão que, a seu ver é muito significativa 

principalmente com relação a preservação do meio ambiente. Usou a palavra o vereador 

CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Edson 

(Vizinho) pela indicação apresentada, bem como parabenizou o vereador Denys Saul pela 

parceria com o Rotary nessa questão da coleta de eletrônicos, justificou que na data agendada 
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estará em outro compromisso na reunião da AVEMPAR, onde irá solicitar aos integrantes da 

Associação e desde já pediu o apoio dos colegas desta Casa, para solicitar ao CISMEPAR que 

invista na aquisição de aparelhos de exames mais complexos de alto custo para a sociedade. 

Comentou sobre o evento do MST realizado nos acampamentos da região, destacou mais uma 

vez a importância do CAD/PRO e seus benefícios para o produtor e para o município. 

Finalizando mais uma vez agradeceu o deputado Alexandre Curi pelos recursos para aquisição 

de um ônibus 0km para a saúde, e ainda, disse que recebeu uma reivindicação para limpeza de 

bueiros próximo ao comércio e residência do munícipe Sr. Orlando Dias. Usando a palavra o 

vereador MARINHO NOVAIS LUZ NETO, cumprimentou os presentes, complementando a 

indicação do vereador Edson sugeriu o uso da plataforma WhatsApp para facilitar o contato dos 

usuários com a recepção do Hospital para solicitar os serviços de socorro e atendimento. 

Finalizando agradeceu o deputado Fernando Francischini por atender uma demanda de uma 

ambulância para o município, informou que o procedimento para tal já está em andamento e 

logo o município será contemplado com uma ambulância no valor de R$ 170.000,00 (cento e 

setenta mil reais). Finalizando fez uma ressalva quanto a dúvidas sobre os dados do Boletim do 

Covid-19, pois a seu ver há uma dificuldade de entender a diferença entre casos confirmados e 

de recuperados. Cedido um aparte da palavra aos vereadores Denys e Silvio, os quais são 

lotados no setor da saúde, fizeram esclarecimentos a respeito. Com a palavra o vereador 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou o companheiro 

Edson pela indicação apresentada, logo em seguida destacou o trabalho dos Edis e as conquistas 

para o município junto aos deputados, que tem retribuído os votos recebidos em nossa cidade, 

citou os deputados Alexandre Curi, Cobra Repórter, Tiago Amaral, Fernando Francischini, Luiz 

Nishimori, Felipe Francischini, Aliel Machado e Luiza Canziani, disse que os vereadores estão 

de parabéns pelas conquistas e quem ganha com isso é o povo de nossa cidade. Finalizando 

manifestou congratulações aos Professores e aos Médicos pela passagem do seu Dia. Fazendo 

uso da palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, cumprimentou os presentes, disse 

que concorda plenamente com o vereador Silvio quanto ao trabalho dos Edis junto aos 

deputados, citou algumas conquistas importantes e outras que brevemente chegarão, sendo 

assim os munícipes os maiores beneficiados e o município ganha em desenvolvimento. 

Finalizando parabenizou os Professores pela passagem de seu dia, comentou assuntos sobre o 

projeto de coleta de eletrônicos, enalteceu o Rotary e demais envolvidos nessa iniciativa muito 

relevante. Fez uso da palavra a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, cumprimentou os 

presentes, discorreu assuntos sobre a resposta do Executivo a seu requerimento, disse que não 

entendeu porque foi enviado informações apenas referente ao mês de agosto se solicitou do 

início do ano até a presente data do requerimento, portanto espera receber todas as informações 
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sem a necessidade de retificar o pedido, disse ainda que após pesquisa no portal da 

transparência notou que as informações fornecidas não conferem com o que consta no portal, 

pois os valores pagos e empenhados não batem. Contudo destacou que, primeiro não foi 

informado o período solicitado de janeiro até a presente data, segundo não foi informado a 

quilometragem de cada veículo, diário ou mensal, bem como o horímetro das máquinas que 

trabalham por horas. Outra situação que lhe chamou atenção no portal foi o consumo excessivo 

de combustível do caminhão coletor de lixo, portanto diante da resposta desse requerimento 

cobrou do Executivo mais respeito com esta Casa de Leis e que conceda respostas mais 

concretas. Usando a palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, parabenizou os Professores pelo seu dia e fez uma homenagem citando uma frase dita 

por Nelson Mandela que diz "A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo". Em 

relação ao projeto 35/2021 que trata sobre alterações no Consórcio de Saúde - CISMEPAR, 

disse que conforme citou o vereador Denys da mesma forma não entendeu a documentação, no 

entanto é importante ter em mãos e buscar saber a respeito e o mais importante ainda buscar por 

melhorias, por fim citou que para o município com o Consórcio pode não ser bom, porém sem 

ele pode ser pior. Quanto a questão dos deputados que tem atendido as demandas dos 

companheiros vereadores, ressaltou que isso é muito importante e que não haja um monopólio e 

que todos tenham a liberdade de buscar junto aos seus representantes políticos as benfeitorias 

que o município necessita. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON 

CAPASSI, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Edson Martins pela brilhante 

indicação apresentada, bem como enalteceu o vereador Denys e a Direção do Rotary de 

Florestópolis, por essa iniciativa desse projeto formidável de coleta de eletrônicos em nossa 

cidade. Sobre a questão do Consórcio de Saúde disse que realmente dependendo do aparelho 

para um município adquirir seria quase que impossível, más se dividir o valor para vários 

municípios isso se torna realizável. 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 


