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ATA da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

23 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: 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. Não se 

fez presente a Vereadora ADRIANA PASSONI GOULART, justificada sua ausência 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. 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: Correspondência: Mensagem de felicitações de Natal enviada pelos servidores e alunos 

do CAIAC. Expedientes do Legislativo: Indicação nº 151/2021 de autoria do vereador 

Ayrton Capassi; Indicação nº 152/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul; 

Indicação nºs 153 e 154/2021 de autoria do vereador Edson Martins de Carvalho; Indicação 

nºs 155, 156, 157 e 158/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de Oliveira. PALAVRA 

LIVRE: Fez uso da palavra o vereador MARINHO NOVAIS LUZ NETO, cumprimentou 

os presentes, parabenizou os organizadores dos eventos realizados em comemoração ao 70 

anos de Florestópolis, bem como parabenizou a equipe do CAIAC pela confecção das 

lembrancinhas de Natal. Com a palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os companheiros Vereadores pelas matérias 

apresentadas, destacou a questão das bocas de lobos que realmente precisa de uma atenção 

especial do setor de obras para repor as tampas desses bueiros onde faltam. Prosseguindo 

manifestou apoio ao vereador Silvio Jorge quanto aos pedidos de envio de subvenção aos 

Vicentinos e quanto a questão da falta de vagas de estacionamento na área central da cidade. 

Quanto a situação dos defeitos na pavimentação da rua Das Camélias citada na sessão 

anterior pelos Edis Silvio e Edson, disse que passou pelo local e que realmente será 

necessário algum reparo, principalmente nos suspiros da rede de esgoto. Parabenizou os 

alunos e servidores do CAIAC pelas lembrancinhas de Natal confeccionadas que foram 

entregues nas repartições públicas. Encerrando disse que a colega vereadora Adriana fez 

uma radiografia na qual foi detectado início de pneumonia, desejou que restabeleça logo sua 
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saúde e que na próxima terça-feira esteja conosco. Fazendo uso da palavra o vereador 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre sua 

indicação ao Executivo para ver as possibilidades de repassar subvenção aos Vicentinos 

para confecção de fraldas geriátricas. Comentou ainda sobre sua indicação solicitando 

estudos de melhorias quanto a questão dos problemas de estacionamentos principalmente 

em frente o agendamento de consultas e do Detran, bem como a falta de vaga prioritária 

para deficientes físicos em frente a Agência do Banco Itaú, e também a possibilidade de 

criação de vagas exclusivas para motocicletas. Continuando evidenciou que o prefeito e 

parte de sua equipe estão em Curitiba buscando recursos para melhorias da nossa cidade. 

Finalizando falou sobre o final da safra 2021 da usina Alto Alegre e desejou para o próximo 

ano que tenha uma ótima safra. Em seguida o senhor presidente cedeu um aparte ao 

vereador DENYS o qual fez explanações sobre sua indicação solicitando ao Executivo o 

fornecimento de protetores solar para os ACS's e ACE's. Usando a palavra a vereadora 

VALDETE JOSÉ DE SOUZA, cumprimentou os presentes, agradeceu os servidores e 

alunos do CAIAC pela lembrancinha de Natal enviada a esta Casa. Parabenizou o prefeito e 

a equipe que o acompanha na capital do Estado, onde estão pleiteando recursos para 

melhorias do município em especial para reformas do nosso Hospital. Finalizando 

parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias apresentadas. Fez uso da palavra o 

vereador EDSON MARTINS DE CARVALHO, cumprimentou os presentes, agradeceu os 

servidores do CAIAC pelas lembrancinhas de Natal e parabenizou os nobres colegas pelas 

matérias apresentadas. Com a palavra o vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito municipal pela atividade em Curitiba em 

busca de melhorias para o município, assim como acredita que esteja em andamento os 

procedimentos para aquisição de um ônibus e aquisição de barracas para os feirantes. Em 

seguida solicitou uma indicação sugerindo a instalação na recepção do Hospital Santa 

Branca, de um canal via internet para realização ligações com o intuito de melhorar a 

comunicação dos usuários com os servidores. Finalizando mencionou que esteve na cidade 

de Londrina participando de um ato contra o racismo, e ainda, parabenizou os nobres Edis 

pelas indicações apresentadas e sugeriu ao Executivo realizar um plano de trabalho com o 

intuito de evitar reclamações e tantos pedidos pelos Edis nesta Casa. Usando a palavra o 

vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou os 

companheiros pelas indicações apresentadas, em seguida justificou sua ausência nos eventos 

realizados em comemoração aos 70 anos de Florestópolis, que por sinal foram realizados 

com muito êxito, disse que não participou por estar coordenando uma ação da Igreja 

Católica em comemoração ao Dia do Pobre. Usou a palavra o presidente deste Legislativo 
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vereador AYRTON CAPASSI, após os cumprimentos aos presentes, em nome da Benedita 

Goulart manifestou gratidão a toda equipe e alunos do CAIAC pela guirlanda de Natal 

confeccionada para esta Casa de Leis. Parabenizou os nobres Edis pelas matérias 

apresentadas e realmente são questões muito importantes como o fornecimento de protetor 

solar para os ACS's e ACE's, a questão das vagas de estacionamentos na área central da 

cidade, assim como os reparos nas bocas de lobos, ressaltou que são situações necessárias, 

no entanto algumas dificultam mais sua execução devido a falta de recursos. Em seguida 

parabenizou o prefeito e todos os servidores pela inauguração do novo barracão Sabino 

Bispo de Oliveira. Finalizando explanou assuntos sobre sua indicação apresentada na qual 

sugere ao Executivo a designação de um servidos para localizar os pontos com lâmpadas 

queimadas e informar a empresa prestadora dos serviços para realizar as devidas trocas. 

Ordem do Dia: Em cumprimento ao Artigo 165, inciso II do Regimento Interno desta Casa 

de Leis, destacado para única discussão e votação secreta o Veto Integral ao Projeto de 

Lei nº 09/2021 - LEGISLATIVO, após a leitura do referido pelo 1º secretário e estando 

todos os nobres Edis esclarecidos sobre a matéria em questão, imediatamente o presidente 

nomeou para atuarem como escrutinadores os vereadores SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e 

VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, ambos juntamente com o presidente conferiram a urna 

e autenticaram as Cédulas de Votação. Prosseguindo foi processada a votação através de 

escrutínio secreto, um vereador por vez, sendo chamados nominalmente pelo presidente na 

seguinte ordem: VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, VALDETE JOSÉ DE SOUZA, 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, EDSON MARTINS DE CARVALHO, DENYS 

TEIXEIRA SAUL, CESAR DA CRUZ RODRIGUES, MARINHO NOVAIS LUZ NETO, 

e o presidente AYRTON CAPASSI. Em seguida os escrutinadores nomeados ao ato, 

procederam à devida apuração, que obteve o seguinte resultado: 03 (três) votos favoráveis 

em manter o VETO, e 05 (cinco) votos contrários em manter o VETO, com o resultado o 

senhor presidente declarou REJEITADO o Veto Integral ao Projeto de Lei nº 09/2021 - 

Legislativo. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão inclusos os projetos de Lei nºs 

28, 33 e 34/2021 - Executivo, e o Veto Integral ao projeto de Lei Legislativo nº 08/2021. 

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 


