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ATA da 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 09 dias 

do mês de novembro 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: Convite: Ofício nº 316/2021 - Prefeitura Municipal de Florestópolis, convite 

aos nobres Vereadores para participarem da corrida de rua em comemoração aos 70 anos de 

emancipação política de nosso Município. Expedientes do Legislativo: Indicação nºs 144 e 

148/2021 de autoria do vereador Cesar da Cruz Rodrigues; Indicação nº 145/2021 de autoria do 

vereador Edson Martins de Carvalho; e Indicação nºs 146 e 147/2021 de autoria do vereador Valmir 

Cláudio Rodrigues. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO 

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

apresentadas e comentou sobre sua indicação sugerindo o manejo de árvores com risco de queda, 

tendo em vista as fortes chuvas com ventanias que podem causar a queda dessas árvores pondo em 

risco a vida das pessoas. Quanto a sua outra indicação que trata sobre a substituição dos copos 

descartáveis, justificou sua preocupação especificamente com a preservação do meio ambiente, 

destacou alguns dados quanto ao consumo de copos descartáveis no Brasil e no nosso município, 

ressaltou que é preciso adotar medidas de conscientização da população com o intuito de preservar 

nosso planeta. Fazendo uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou 

os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e ressaltou que se trata de 

questões muito relevantes. Em seguida agradeceu o convite do Executivo para a corrida de rua em 

comemoração aos 70 anos de nosso município, e ainda, parabenizou os colegas que vão participar 

da corrida. Quanto a situação da pandemia destacou que estamos com apenas 03 (três) casos ativos 

no momento. Destacou a conquista da equipe Máster nos jogos abertos em Porecatu, em especial 

enalteceu a atuação do goleiro e servidor desta Casa Admir Teixeira da Silva, que inclusive 

defendeu pênalti na decisão. Finalizando parabenizou o Executivo pela conquista de recursos a 

fundo perdido para implantação de novo parque industrial. Com a palavra a vereadora ADRIANA 
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PASSONI GOULART, cumprimentou os presentes, disse que vai sim participar da corrida, desejou 

boa sorte a todos e espera que tudo possa acontecer conforme planejado pela organização do evento. 

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

parabenizou os companheiros vereadores pelas matérias apresentadas. Quanto a corrida destacou 

que a equipe organizadora está muito empenhada para que tudo ocorra da melhor maneira e desejou 

boa sorte aos colegas desta Casa que vão correr. Finalizando comentou sobre essa importante 

conquista do Executivo de recursos que vão possibilitar a instalação de novo parque industrial. Fez 

uso da palavra o vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, discorreu 

assuntos sobre sua indicação solicitando a construção de redutor de velocidade próximo ao mercado 

Ortega, ressaltou que no local já ocorreu atropelamento de animais causando preocupação dos 

moradores daquela localidade. Quanto sua indicação solicitando a instalação de ar-condicionado na 

cozinha central, disse que o intuito é propor um ambiente de trabalho mais agradável além disso 

preservar a saúde dos servidores. Em seguida agradeceu a presença do deputado Professor Lemos 

no evento Herdeiros da Luta, em defesa dos produtores rurais da região, e ainda, manifestou 

gratidão a deputada Gleisi Hoffmann pela destinação de recursos no valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) para o nosso município. Finalizando parabenizou a equipe Máster de futebol pela 

conquista e destacou que também participa do futebol Máster, porem em outra categoria. Por fim, 

falou sobre a reunião da AVEMPAR em Guaraci, destacou os colegas desta Casa que lá estiveram 

presentes, disse que fez algumas reivindicações quanto ao Consórcio de Saúde - CISMEPAR, 

espera que juntos possamos conseguir alguns benefícios para nossa população principalmente em 

relação a exames de maior complexidade. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador 

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

matérias apresentadas e espera que o Executivo possa analisar esses pedidos com especial atenção e 

atende-los com brevidade. Finalizando parabenizou o Executivo e toda a equipe de Esportes pelo 

brilhante trabalho desenvolvido naquele setor. Ordem do Dia: Destacado para única discussão e 

votação o requerimento nº 16/2021, aprovado sendo 06 (votos) favoráveis e 02 (votos) contrários. 

Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão inclusos os Vetos Integral aos projetos de Lei do 

Legislativo nºs 08 e 09/2021, e o projeto de Lei nº 28/2021. 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 


