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ATA da 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

30 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: Convite e informativo do Executivo relativo aos eventos que serão realizados 

em comemoração ao Natal. Expedientes do Legislativo: Indicação nº 159/2021 de autoria do 

vereador Cesar da Cruz Rodrigues; Indicação nº 160/2021 de autoria do vereador Marinho 

Novais Luz Neto; Indicação nº 161/2021 de autoria do vereador Silvio Jorge de Oliveira. 

Expedientes do Executivo: Ofício nº 333/2021 solicitando prorrogação de prazo para 

resposta ao Requerimento nº 16/2021; Projeto de Lei nº 37/2021 - Súmula: Altera o art. 11 

da Lei nº 1.569/2021, o art. 10 da Lei nº 1.570/2021, e o art. 9º da Lei nº 1.571/2021; 

Projeto de Lei nº 38/2021 - Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação 

área de terras que especifica e dá outras providências. Após leitura as proposições foram 

encaminhadas para as devidas Comissões para análise e que exarem os pareceres. 

PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, após 

cumprimentar os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas que a 

seu ver são muito relevantes. Destacou a aprovação do relatório do PL que trata do piso 

salarial nacional para enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem. Em seguida 

comentou sobre as decorações de Natal, parabenizou a equipe do barracão e a Laíse Dias da 

Educação que, junto com sua equipe estão se empenhando para a realização dos eventos 

natalinos. Mencionou a inauguração da rede de supermercados Almeida, espera que venha 

agregar e somar em benefícios para os comerciantes e a população em geral. Parabenizou os 

Diretores do CEPERO pela iniciativa do curso Técnico em Agronegócio e espera que os 

jovens possam aderir esse curso que no futuro pode trazer bons resultados. Por fim, solicitou 

o envio de Moção de Aplausos ao professor Antonio Marcos Luz pela brilhante palestra e a 

Natália Sales pela excelente entrevista na Rádio Comunitária, ambos abordaram tema sobre 
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a história da escravidão e da liberdade. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou os nobres Vereadores pelas matérias 

apresentadas manifestando total apoio. Destacou os eventos natalinos e agradeceu o prefeito 

e o vice-prefeito pelo convite. Expressou gratidão ao deputado Nishimori pelos recursos que 

possibilitaram a aquisição dos parquinhos que serão instalados nas praças e no CAIAC. 

Ressaltou as melhorias na iluminação pública com a troca das lâmpadas atuais por lâmpadas 

de led. Comentou sobre sua indicação sugerindo a contratação de médico veterinário tendo 

em vista a grande necessidade e demanda por esse profissional, especialmente visando um 

controle eficaz da população canina e felina, através da esterilização cirúrgica (castração), 

por fim, enalteceu os voluntários que fazem um brilhante trabalho de proteção e cuidado dos 

animais abandonados. Fazendo uso da palavra o vereador CESAR DA CRUZ 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, destacou as matérias apresentadas pelos 

companheiros desta Casa que, por sinal são super importantes para o desenvolvimento do 

município. Discorreu assuntos sobre sua indicação apresentada sugerindo a disponibilização 

de canal via WhatsApp, para que os usuários possam de forma mais ágil realizar ligações 

para a recepção do hospital. Finalizando cobrou os colegas que irão participar do evento que 

será realizado pela AVEMPAR, para que após o fim da sessão confirmem suas presenças. 

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

parabenizou os nobres colegas pelas matérias apresentadas e afirmou que são muito 

importantes. Em nome da Laíse Dias parabenizou todos os servidores da secretaria de 

educação e todos os servidores do barracão, que não mediram esforços nas instalações dos 

enfeites e demais preparos para realizar os eventos de Natal. Encerrando agradeceu o 

deputado Nishimori que destinou recursos para aquisição dos parquinhos para o município, 

e ainda, quanto a inauguração do supermercado Almeida desejou que tenham sucesso e que 

prosperem em nossa cidade. Com a palavra o vereador EDSON MARTINS DE 

CARVALHO, cumprimentou os presentes, enalteceu os colegas Edis pelas matérias 

apresentadas, assim como parabenizou a administração pelas realizações natalinas que por 

sinal estão deixando a cidade muito mais bela. Fez uso da palavra a vereadora ADRIANA 

PASSONI GOULART, cumprimentou os presentes, disse que é muito gratificante retornar 

após um pequeno susto. Parabenizou toda a equipe de educação pela mobilização dos 

enfeites natalinos e por resgatar o espírito de Natal. Prosseguindo enalteceu o projeto da 

escola Viva Música pelo evento musical que será realizado no dia 20 próximo, disse que 

acompanha esse projeto a muito tempo e que se sente muito feliz por essa realização. Usou a 

palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após cumprimentar os 

presentes, parabenizou os nobres Vereadores pelas matérias apresentadas que a seu ver são 

muito importantes para melhorias da cidade, em especial destacou a indicação do vereador 
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Silvio Jorge sugerindo a contratação de médico veterinário, pois realmente se faz muito 

necessário esse profissional para que os animais tenham uma atenção especial. 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 

08/2021 - 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 a vereadora ADRIANA PASSONI GOULART e o 

vereador MARINHO NOVAIS LUZ NETO, 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: ADRIANA PASSONI GOULART, 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: 01 (um) voto favorável em manter o VETO, e 08 (oito) 

votos contrários em manter o VETO, com o resultado o senhor presidente declarou 

REJEITADO o Veto Integral ao Projeto de Lei nº 08/2021 - Legislativo. Projetos da Pauta: 

1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 10/2021 - Legislativo, o projeto de Lei 

Complementar nº 04/2021 e os projetos de Lei nºs 28, 30 e 33/2021 - Executivo, 

aprovados por unanimidade. Em relação ao projeto de Lei e Emenda ao nº 34/2021 em 

pauta para 1ª discussão e votação, destaca-se que foi DEFERIDO pelo presidente o pedido 

verbal de Vista coletivo feito pela vereadora Adriana Passoni Goulart, sendo concedido 10 

dias de prazo para tal. Logo em seguida o senhor presidente com anuência de todos os Edis 

convocou uma sessão extraordinária, a realizar-se após a presente sessão para deliberação 

em 2ª e última discussão e votação, o projeto de Lei Complementar nº 04/2021, os projetos 

de Lei nº 10/2021 - Legislativo e o nº 28/2021 - Executivo. Para pauta da Ordem do Dia da 

próxima sessão inclusos o pedido do Executivo de prorrogação de prazo para resposta ao 

Requerimento nº 16/2021, e os projetos de Lei nºs 30 e 33/2021 - Executivo. 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 


