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ATA da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

16 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, SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA e VALDETE JOSÉ DE SOUZA. Não se fizeram presentes os Vereadores 

MARINHO NOVAIS LUZ NETO 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 Silvio Jorge de Oliveira. 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: Ofícios do Executivo: Ofícios nºs 320 e 321/2021, 

solicitando a retirada de pauta e posterior devolução dos projetos de Lei nºs 29 e 35/2021 

respectivamente, pedidos DEFERIDOS pelo presidente. Expedientes do Legislativo: 

Indicação nº 149/2021 de autoria da vereadora Adriana Passoni Goulart; Indicação nº 

150/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; e o Projeto de Lei nº 11/2021 - 

Súmula: Dispõe sobre a colocação do alfabeto manual em Libras nas repartições públicas e 

escolas públicas e particulares do Município de Florestópolis com vistas à difusão da 

Língua Brasileira de Sinais para a comunidade surda e ouvintes, proposição de autoria do 

vereador Denys Teixeira Saul. Expedientes do Executivo: Projeto de Lei nº 36/2021 - 

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 supra foram encaminhadas para as devidas 

Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez 

uso da palavra o vereador EDSON MARTINS DE CARVALHO, cumprimentou os 

presentes, parabenizou o vereador Denys e a vereadora Adriana pelas matérias apresentadas 

e ainda, parabenizou os organizadores dos eventos realizados em comemoração aos 70 anos 

de nossa cidade. Com a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, cumprimentou os 

presentes, enalteceu a administração e os organizadores das festividades em comemoração 
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aos 70 anos de Florestópolis, disse que participou não só como vereador e sim como 

cidadão correu e ficou muito satisfeito com o resultado alcançado e espera que mais eventos 

desse nível sejam realizados em nossa cidade. Prosseguindo comentou sobre sua indicação 

sugerindo ao Executivo ver as possibilidades de realização de parceria com a Agência do 

INSS, no sentido de viabilizar a instalação de um Ponto de Atendimento Social Remoto. Em 

seguida discorreu assuntos sobre seu projeto de Lei apresentado que trata sobre inclusão 

social, especificamente quanto a colocação do alfabeto manual em Libras nas repartições 

públicas, escolas públicas e particulares do Município de Florestópolis, após explanações 

solicitou o apoio dos colegas Edis para aprovação dessa proposição. Finalizando destacou 

que se aproxima o fim do primeiro ano de mandato e sugeriu aos colegas para fazer uma 

reflexão do que cada um fez em prol da nossa comunidade. Fazendo uso da palavra o 

vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou nosso 

município pelos 70 anos e quanto aos eventos realizados destacou que estão de parabéns os 

organizadores da corrida, os Vereadores que participaram, os munícipes, os visitantes, enfim 

todos que estiveram colaborando e prestigiando esse evento que sem dúvida foi um dos 

melhores da região. Em seguida parabenizou o vereador Denys pela indicação que trata 

sobre o Ponto de Atendimento Remoto do INSS. Sobre sua indicação sugerindo instalação 

de ar-condicionado na cozinha central, disse que há uma possibilidade de realizar-se 

reformas naquele local, no entanto fez uma sugestão ao prefeito que estude se ao invés 

disso, talvez seria mais viável a construção de uma nova cozinha. Continuando parabenizou 

a vereadora Adriana pela indicação apresentada e comentou assuntos sobre a audiência 

realizada pela AVEMPAR com o CISMEPAR, destacou em especial que já está sendo 

licitado um aparelho de tomografia para atender os municípios integrantes do Consórcio. 

Por fim, manifestou apoio ao vereador Denys quanto ao projeto de Lei que dispõe sobre o 

alfabeto manual em Libras. Usando a palavra a vereadora ADRIANA PASSONI 

GOULART, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Denys pelo projeto que 

trata sobre o alfabeto de Libras e disse que é defensora árdua da inclusão, destacou que no 

Brasil são criadas várias Leis de inclusão, no entanto infelizmente a maioria dessas Leis não 

são cumpridas, acrescentou que realmente esse projeto é muito importante, de muita valia e 

sabedoria e manifestou total apoio. Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito, vice-prefeito, 

organizadores, participantes, sem exceção todos que colaboraram para realização dos 
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eventos comemorativos aos 70 anos de nossa cidade. Parabenizou os companheiros pelas 

matérias apresentadas e manifestou apoio a proposição do colega vereador Denys que trata 

sobre o Ponto de Atendimento Remoto do INSS e comentou a respeito. Encerrando 

informou que houve algumas reclamações sobre defeitos no asfalto da rua Das Camélias e 

que os mesmos serão sanados pela empreiteira responsável pela obra, e ainda, com relação a 

situação das reformas do Estádio João Dias dos Reis, reiterou que está em processo de 

licitação para dar continuidade a obra. Com a palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE 

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

apresentadas, parabenizou o prefeito e toda sua equipe pelos eventos realizados em 

comemoração aos 70 anos de nosso município, destacou os colegas Adriana e Denys que 

participaram da corrida e sugeriu aos demais colegas treinarem para as próximas. 

Finalizando disse que está em tramitação e que em breve será realizado recapeamento 

asfáltico com isso resolver o problema de buracos de algumas ruas. Usou a palavra o 

presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos 

presentes, enalteceu os nobres Vereadores pelas matérias apresentadas, em relação a 

sugestão de Atendimento Remoto pelo INSS, enfatizou que isso seria até economicamente 

benéfico para o município, se tratando de transporte de pessoas para outras cidades para 

realizarem as perícias. Quanto ao projeto que trata sobre o alfabeto de Libras citou que é 

outra situação muito relevante e que com certeza o vereador Denys pode contar com o apoio 

desta Casa. Finalizando parabenizou o prefeito, todos os setores envolvidos e todos os 

organizadores pelo empenho dedicado para realização dos eventos em comemoração aos 70 

anos de Florestópolis. Ordem do Dia: Devido a ausência de dois Vereadores e sendo que 

algumas matérias em pauta exigem para sua aprovação, voto favorável da maioria absoluta 

dos membros da Câmara, o senhor presidente em consenso com os Edis presentes, declarou 

prejudicada a votação das matérias ficando as mesmas inclusas para pauta da próxima 

sessão. Nada mais a se tratar 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 


