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ATA da 04ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

15 dias do mês de março 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: 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. Em seguida o 

senhor Presidente solicitou ao 1º secretário para fazer a leitura do Expediente do Dia: 

Expedientes do Legislativo: Indicação nºs 04 e 05/2022 de autoria do vereador Denys Teixeira 

Saul; Indicação nº 06/2022 de autoria da vereadora Adriana Passoni Goulart; Indicação 

Coletiva nº 07/2022 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;  Indicação nº 08/2022 de autoria do vereador Valmir Cláudio Rodrigues; e as 

Indicações nºs 09 e 10/2022 de autoria do vereador Cesar da Cruz Rodrigues. Expedientes do 

Executivo: Projeto de Lei Complementar nº 02/2022 – Súmula: Cria o cargo de provimento 

em comissão de Diretor da Vigilância Socioassistencial, fixa vencimento e estabelece 

competências, extingue diversos cargos e dá outras providências; Projeto de Lei nº 02/2022 – 

Súmula: Dispõe sobre a transformação e inclusão de área que específica, localizada na zona 

rural do município de Florestópolis em zona de expansão urbana; Projeto de Lei nº 09/2022 

– Súmula: Denomina “PARQUE URBANO IDALINA BENETOLLI RAVAGNANI” o 

espaço público que específica. Após leitura as proposições foram encaminhadas para as 

devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os pareceres.  PALAVRA LIVRE: 

Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVIEIRA, cumprimentou os presentes, 

parabenizou os companheiros Vereadores pelas excelentes indicações apresentadas sempre 

buscando por melhorias para o município. Comentou assuntos sobre a viagem que fez a 

Brasília com o Prefeito e os Edis Marinho Novais, Valmir Cláudio e o Presidente Ayrton 

Capassi, disse que foi uma viagem muito produtiva e que muito em breve Florestópolis 

colherá os frutos. Prosseguindo parabenizou o deputado Aliel Machado pelas emendas 

concedidas a nossa cidade, destacou a importância da contribuição dos deputados com 

emendas para o desenvolvimento do município, pois isso traz benefícios para nosso povo. 

Finalizando discorreu assuntos sobre o projeto de Lei apresentado pelo Executivo que Cria o 

cargo de Diretor da Vigilância Socioassistencial e extingue outros cargos em comissão. Com 

a palavra a vereadora VALDETE JOSÉ DE SOZUA, cumprimentou os presentes, 
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parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas que por sinal são de muita 

relevância. Quanto ao projeto de Lei criando o cargo de Diretor da Vigilância 

Socioassistencial, ressaltou a necessidade desse cargo para que o município não perca 

recursos assistenciais. Parabenizou os colegas que estiveram em Brasília juntamente com o 

Prefeito em busca de recursos para melhorias do nosso município. Usando a palavra o 

vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, manifestou 

satisfação de ser vereador na atual Legislatura, tendo em vista o trabalho brilhante 

desempenhado por cada vereador em prol da população, destacou ainda, o ótimo trabalho 

desenvolvido pelos servidores desta Casa de Leis. Enalteceu os colegas pelas indicações 

apresentadas e comentou sobre sua indicação solicitando a instalação de banheiros químicos 

na Praça Central, tendo em vista a necessidade dos feirantes e populares que frequentam o 

local durante a feira livre. Fazendo uso da palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, 

após cumprimentar os presentes, parabenizou os nobres Edis pelas matérias apresentadas e 

comentou a respeito.  Prosseguindo comentou sobre sua indicação sugerindo a limpeza da 

Praça Central em dias que antecedem a feira livre. Quanto as emendas destinadas ao nosso 

município pelo deputado Aliel Machado, manifestou gratidão e destacou que em mais ou 

menos quinze dias foi concedido uma monta próxima de R$ 900.000,00 (novecentos mil 

reais), e ainda, ressaltou que há outros pedidos ao deputado e espera que esse valor passe de 

um milhão de reais até o fim deste ano. Em seguida criticou o governo do Estado pela falta 

de investimentos e suporte para a equipe do SAMU avançado, pois é rotineiro os casos de 

demora na remoção de pacientes em situações de emergência. Continuando destacou que a 

equipe da sala de emergência do nosso Hospital está em processo de capacitação para operar 

os novos aparelhos instalados naquele local. Encerrando comentou sobre um projeto de Lei 

apresentado pelo Executivo que trata sobre expansão urbana, disse que a proposição não passa 

por sua Comissão, portanto sugeriu aos colegas verificar com atenção o local exato e a sua 

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

os presentes, mencionou que está liberado o recurso de R$ 450.000,00 (quatrocentos e 

cinquenta mil reais) para a aquisição de um ônibus para o setor da Saúde. Em seguida ressaltou 

sua luta desde o ano passado em busca de melhorias para o setor da Educação, citou que houve 

mudanças pelo Núcleo de Educação quanto ao preenchimento de Relatórios RCO que deve 

ser feito em tempo real, disse que fazer por aparelho celular não funciona e que para resolver 

essa situação somente com aparelhos Tablets ou Notebooks, disse ainda, que temos muitos 

problemas na rede municipal de ensino e quanto a Escola Vitória Régia onde leciona, 

ressaltou que é a única Escola com Ensino Fundamental de nossa cidade, no entanto nota-se 

que aquela Escola é esquecida, pois não há quadra de esportes ou um espaço adequado para 

aulas de educação física, dentre outras necessidades de estrutura como banheiros e melhorias 
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em salas de aula, portanto a seu ver é preciso um olhar mais atento em busca de melhorias 

para Educação de nosso município. Com a palavra o vereador CESAR DA CRUZ 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou os companheiros Vereadores pelas 

indicações apresentadas, bem como pelos recursos conquistados com os deputados. 

Manifestou gratidão a deputada Gleisi Hoffmann e os deputados Arilson Chiorato e Professor 

Lemos, pelos recursos destinados ao município para recape asfáltico, e ainda, conforme citado 

pela vereadora Adriana agradeceu o deputado Alexandre Curi pelos recursos de R$ 

450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para aquisição de um ônibus para a Saúde. 

Quanto a situação da Educação em nosso município disse que no ano passado indicou ao 

Executivo para investir no sistema híbrido de ensino, com vistas a melhorar o trabalho dos 

Professores, no entanto ressaltou que o pedido não foi atendido e espera que o Executivo olhe 

com mais atenção para essas questões da Educação. Prosseguindo comentou assuntos sobre 

suas indicações solicitando incentivos aos praticantes de atletismo, e que o Executivo tome 

as devidas providências para finalizar as obras do Estádio Municipal João Dias dos Reis. Por 

fim, solicitou indicação uma indicação para a próxima sessão solicitando o cascalhamento de 

vias rurais que ligam a comunidade dos Acampamentos Zilda Arns e Manoel Jacinto Correia. 

Usou a palavra o Presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após 

cumprimentar os presentes, parabenizou os nobres Edis pelas matérias apresentadas sendo 

que todas são de muita valia. Enalteceu o prefeito pela ótima administração e destacou que o 

atual prefeito sempre finaliza as obras que inicia e ainda finaliza as obras deixadas por 

administrações anteriores. Cedido um aparte ao vereador Silvio Jorge, ressaltou a honra que 

tiveram de serem recepcionados pelo Presidente Jair Bolsonaro em seu gabinete presidencial. 

Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 02ª e última discussão e votação o Projeto de Lei 

Ordinária nº 06/2022 - Executivo, aprovado por unanimidade. 01ª discussão e votação o 

Projeto de Lei Ordinária nº 07/2022 – Executivo, aprovado por unanimidade, sendo 

convocada uma sessão extraordinária a realizar-se após a presente para deliberação do projeto 

de Lei em questão. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão incluso o projeto de 

Decreto Legislativo nº 01/2022. 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 


