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ATA da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

07 dias do mês de dezembro 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: Correspondência: Ofício nº 01/2021 do Grupo de Amigos FloresPet. Expedientes do 

Legislativo: Indicação Coletiva nº 162/2021 de autoria dos vereadores Edson Martins de 

Carvalho e Denys Teixeira Saul; Indicação nºs 163 e 164/2021 de autoria do vereador 

Edson Martins de Carvalho; Indicação nºs 165 e 166/2021 de autoria do vereador Marinho 

Novais Luz Neto; Indicação nº 167/2021 de autoria do vereador Valmir Cláudio Rodrigues. 

Expedientes do Executivo: Projeto de Lei nº 39/2021 - Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

a conceder direito de uso de bem imóvel e dá outras providências. Após leitura a proposição 

foi encaminhada para as devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os 

pareceres. PALAVRA LIVRE: Fazendo uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

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

apresentadas e consequentemente parabenizou o prefeito, o vice-prefeito e todos os Edis 

pelo início das festividades de Natal, bem como pelos parquinhos instalados na Praça 

Central e no CAIAC. Manifestou gratidão a deputada Luiza Canziani pela emenda para 

pavimentação asfáltica, assim como agradeceu o deputado Nishimori pela emenda que 

possibilitou a aquisição dos parquinhos. Informou os integrantes do FloresPet que na sessão 

anterior apresentou indicação sugerindo ao Executivo a contratação de médico veterinário, 

tendo em vista necessidade desse profissional para que os animais tenham uma atenção 

especial. Fez uso da palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, após cumprimentar os 

presentes, enalteceu as voluntárias do FloresPet pelo lindo trabalho de cuidado e atenção aos 
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animais abandonados. Parabenizou os colegas Vereadores pelas indicações apresentadas e 

logo em seguida parabenizou a administração pelos eventos de Natal realizados que 

verdadeiramente encantou a todos que participaram. Prosseguindo falou sobre a Lei nº 

1.565/2020 de interesse da equipe do FloresPet, Lei que trata sobre proibição do manuseio, 

utilização, queima e soltura de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos, então espera que 

o Executivo possa dar uma atenção especial e se possível até distribuir cópias da Lei nos 

comércios para que tenham ciência e assim evitar a comercialização de fogos de artifício. 

Destacou a instalação dos parquinhos que realmente é um sonho de todos os pais, agradeceu 

o deputado Nishimori que proporcionou esse benefício e disse que agora todos precisamos 

ter os devidos cuidados visando preservar os brinquedos. Em seguida falou sobre o início da 

operação tapa-buracos e sugeriu ao Executivo avaliar as indicações dos Vereadores para que 

possa atender as demandas da população. Reiterou que anteriormente fez uma indicação ao 

Executivo, para manifestar o interesse do município de participar do Programa de 

Esterilização de Cães e Gatos do governo do Estado. Comento sobre uma situação 

inaceitável de descaso da agência do Itaú local com os usuários, que ficam do lado de fora 

do banco, no sol, em longa fila até serem atendidos. Finalizando destacou sua indicação em 

parceria som o vereador Edson Martins, que trata sobre a construção de quadra de malha e 

cancha de bocha com cobertura no centro poliesportivo do CAIAC. Com a palavra a 

vereadora VALDETE JOSÉ DE SOUZA, cumprimentou os presentes, enalteceu as 

voluntárias o FloresPet pelo belíssimo trabalho que desempenho em prol dos animais. 

Parabenizou os colegas Edis pelas indicações e espera que o Executivo aos poucos possa 

atende-las. Parabenizou o prefeito, o vice-prefeito, equipe da secretaria de educação, enfim 

todos os envolvidos na organização dos eventos de Natal que foi realizado com muito êxito. 

Quanto aos parquinhos manifestou total gratidão ao deputado Nishimori quem proporcionou 

a realização desse sonho. Finalizando agradeceu a deputada Luiza Canziani pela emenda 

para pavimentação que será aplicada para pavimentar a via pública próximo a empresa 

Mondialle. Usando a palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou as voluntárias do FloresPet pela disponibilidade e 

pela linda atitude de cuidar dos animais de rua. Citou uma frase da qual usou em sessões 

anteriores que diz "Sozinho chego a algum lugar, mas caminhando juntos vamos mais 

além", relembrou da indicação em parceria com o vereador Denys na qual sugeriram ao 

Executivo a aquisição e instalação de parquinhos, enfatizou que na justificativa foi 

mencionado que devemos dar o direito das nossas crianças crescerem como crianças. 
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Prosseguindo comentou assuntos sobre sua indicação na qual sugere como medida de 

segurança, a retirada de alguns bancos de concreto que ficam no entorno do parque infantil 

da Praça Central. Encerrando manifestou gratidão ao deputado Nishimori pelos recursos que 

tornaram possível a aquisição dos parquinhos. Fez uso da palavra a vereadora ADRIANA 

PASSONI GOULART, cumprimentou os presentes, parabenizou as voluntárias do 

FloresPet pelo lindo trabalho que desenvolvem. Quanto aos parquinhos expressou votos de 

agradecimento ao deputado Nishimori pela realização desse sonho que é de todos nós. 

Justificou seu atraso que se deu devido tratamentos de saúde. Finalizando parabenizou os 

colegas Vereadores pelas matérias apresentadas. Fazendo uso da palavra o vereador CESAR 

DA CRUZ RODRIGUES, cumprimentou os presentes, enalteceu os integrantes do 

FloresPet pela sensibilidade e pelo ótimo trabalho de cuidados com os animais e se colocou 

a disposição no que precisarem. Agradeceu o apoio dos colegas Edis em sua proposição que 

trata sobre a energia solar, e ainda, manifestou-se grato por todos que participaram do 

torneio de futebol realizado pela AVEMPAR, assim como entende os companheiros que 

não participaram por conta de compromissos particulares. Enalteceu os colegas Edis pelo 

trabalho desempenhado nesta Casa, e por fim, agradeceu o deputado Nishimori pelos 

recursos para aquisição dos parquinhos. Usando a palavra o vereador EDSON MARTINS 

DE CARVALHO, cumprimentou os presentes, parabenizou a equipe de voluntários do 

FloresPet pelo lindo trabalho e disse que é uma honra recebê-los nesta Casa. Parabenizou os 

companheiros vereadores pelas indicações e espera que o Executivo possa atender esses 

pedidos que são muito importantes. Finalizando parabenizou o prefeito, o vice-prefeito, os 

vereadores, o deputado Nishimori, enfim todos que se dedicaram e colaboraram para a 

aquisição e instalação dos parquinhos, assim como para a realização das festividades de 

Natal. Com a palavra o vereador MARINHO NOVAIS LUZ NETO, cumprimentou os 

presentes, destacou o brilhante trabalho do pessoal da FloresPet em prol dos animais, disse 

que isso é muito gratificante e que podem contar com seu apoio. Em seguida agradeceu o 

prefeito Onício de Souza pelo atendimento a sua indicação solicitando a colocação de contra 

piso de concreto na borracharia do barracão. Finalizando destacou a instalação dos 

parquinhos e dos eventos que estão sendo realizados em comemoração de Natal, assim 

espera que nos próximos anos venham muito mais realizações em nossa cidade. Usou a 

palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os 

presentes, sobre a indicação do vereador Edson enfatizou que no dia anterior falou com o 

responsável da necessidade de limpeza daqueles terrenos, tendo em vista o anseio dos 
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moradores locais que se preocupam com a proliferação de animais. Prosseguindo 

parabenizou as voluntárias do FloresPet pelo lindo trabalho de proteção e cuidados dos 

animais abandonados e disse somente Deus para abençoá-las, e ainda discorreu assuntos 

sobre a questão dos fogos de artifício e atendendo pedido das voluntárias disse que após o 

encerramento da sessão serão atendidas pelos vereadores para um diálogo. Cedido um 

aparte ao vereador Marinho Novais, fez algumas ponderações quanto a sua indicação 

solicitando a colocação de banheiros químicos na Praça Central. Ordem do Dia: Destacado 

para única discussão e votação o pedido do Executivo de prorrogação de prazo para 

resposta ao Requerimento nº 16/2021, aprovado por unanimidade. Projetos da Pauta: Em 

2ª e última discussão e votação os projetos de Lei nºs 30 e 33/2021 - Executivo, 

aprovados por unanimidade. Em 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 11/2021 - 

Legislativo, o projeto de Lei nº 32/2021 - Executivo, Emenda ao projeto de Lei nº 

32/2021 de autoria do Legislativo, e o projeto de Lei nº 38/2021 - Executivo, aprovados 

por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão inclusos os projetos de 

Lei nºs 11, 32 e 38/2021, e Emenda ao projeto de Lei nº 32/2021. 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 


