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ATA da 02ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

22 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, 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. Ausências: Vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, por 

motivo de viagem a Curitiba, e o Vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, por motivos 

de saúde. 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. 

Em seguida o senhor Presidente solicitou ao 1º secretário para fazer a leitura do Expediente 

do Dia: Expedientes do Executivo: Ofício nº 25/2022 – Comunicado e convite para participar 

de Audiências Públicas relativas ao 3º Quadrimestre-2021, em atendimento a Instrução 

Normativa nº 166/2021 – TCE-PR. Expedientes do Legislativo: Indicação Coletiva nº 

03/2022 de autoria dos vereadores Ayrton Capassi, Denys Teixeira Saul, Marinho Novais Luz 

Neto, Silvio Jorge de Oliveira, Valdete José de Souza e Valmir Cláudio Rodrigues. Projeto 

de Decreto Legislativo nº 01/2022 de autoria do vereador Silvio Jorge de Oliveira, no qual 

propõe a concessão de Título de Cidadão Honorário à JOSÉ ANTONIO MORAES. Após 

leitura a proposição foi encaminhada para a Comissão de Legislação e Justiça para análise e 

que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE 

DE OLIVIEIRA, cumprimentou os presentes, destacou a indicação coletiva solicitando ao 

Executivo que busque junto ao Governo do Estado, a liberação de recursos destinados a 

aquisição um caminhão poliguindaste. Enalteceu o Prefeito e todos os integrantes da equipe 

de esportes pela brilhante organização e realização do evento Pedala Paraná. Finalizando 

comentou assuntos sobre seu Projeto de Decreto Legislativo que, concede o Título de Cidadão 

Honorário de Florestópolis à José Antonio Moraes, e ainda, agradeceu os colegas Edis pelo 

apoio na matéria. Com a palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, manifestou gratidão aos companheiros Vereadores pela atenção 

e preocupação com sigo e sua família, no período em que ficaram isolados devido o teste 

positivo de sua filha para Covid-19. Destacou a proposição do nobre vereador Silvio Jorge e 

enfatizou que verdadeiramente o senhor José Antonio Moraes é merecedor dessa homenagem. 

Usando a palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, após cumprimentar os 
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presentes, mencionou a felicidade nesta data por ter recebido a deputada Luiza Canziani, a 

qual apresentou proposta de emenda parlamentar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) destinadas a pavimentação asfáltica. Parabenizou os companheiros pelas matérias 

apresentadas, destacou o evento Pedala Paraná realizado em nossa cidade que por sinal teve 

muito sucesso, assim sendo parabenizou o Prefeito e todos os Servidores da Secretaria de 

Esportes. Finalizando ressaltou que realmente o senhor José Moraes é merecedor da 

concessão desse Título de Cidadania Honorária, por tudo que fez e representa ao nosso 

município e à comunidade. Usou a palavra o Presidente deste Legislativo vereador AYRTON 

CAPASSI, cumprimentou os presentes, destacou que foi muito louvável essa proposição 

concedendo Título de Cidadão Honorário ao senhor José Moraes, pois além de um grande 

amigo sempre foi destaque da política em nossa cidade e uma referência para todos nós, no 

momento apesar de estar afastado da política, por tudo que fez e representa para nossa cidade 

realmente é merecedor dessa homenagem, do nosso reconhecimento, e principalmente do 

nosso respeito e consideração, portanto o nobre vereador Silvio Jorge está de parabéns por 

essa brilhante iniciativa. Finalizando manifestou gratidão a deputada Federal Luiza Canziani 

por atender seu pedido de emenda para nossa cidade, disse que fez outras solicitações e espera 

que muito em breve sejam atendidas. Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 01ª discussão e 

votação o Projeto de Lei Ordinária nº 06/2022 - Executivo, aprovado por unanimidade, 

sendo o mesmo incluso para pauta da Ordem do Dia 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 


