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ATA da 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. 

Aos 14 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, 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 o vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, por motivo de viagem a 

Brasília - DF. 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: 

Expedientes do Legislativo: Indicação nº 168/2021 de autoria dos vereadores Edson 

Martins de Carvalho e Denys Teixeira Saul; Indicação nº 168/2021 de autoria do vereador 

Silvio Jorge de Oliveira; Indicação nº 169/2021 de autoria do vereador Valmir Cláudio 

Rodrigues; Indicação nº 170/2021 de autoria do vereador Denys Teixeira Saul. 

Expedientes do Executivo: Projeto de Lei nº 40/2021 - Súmula: Trata da concessão de 

Cestas Natalinas. 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 VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, fez 

explanações sobre sua indicação apresentada sugerindo ao Executivo a aquisição de 02 

(dois) aparelhos venoscópios, os quais são utilizados para a localização precisa das veias 

dos pacientes antes da infusão, evitando assim a dor e o estresse durante a punção da veia. 

Encerrando manifestou satisfação de ser vereador nesta gestão com companheiros que 

buscam sempre trabalhar em prol do melhor para a população, e ainda, se tratando da 

última sessão ordinária do ano desejou a todos um feliz Natal e feliz ano novo. Usou a 

palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, cumprimentou os presentes, discorreu 

assuntos sobre sua indicação apresentada na qual sugere ao Executivo, quanto a aquisição 
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de fogos de artifício para o fim de ano, que tenha o cuidado em atender a Lei nº 

1.565/2020, que trata sobre a soltura de tais fogos proibindo os fogos com estampido, 

causadores de sérios transtornos a pessoas especiais, a crianças, a idosos e aos animais. 

Parabenizou os colegas Edis pelas indicações apresentadas e comentou a respeito. Em 

seguida disse que estamos findando o primeiro ano da atual gestão, relatou que apresentou 

37 (trinta e sete) indicações, 03 (três) requerimentos e 04 (quatro) projetos de Lei, desses 

um vetado, outro vetado sendo derrubado o veto nesta Casa, um aprovado e sancionado e 

outro que está em pauta bem provável que será aprovado e sancionado. Continuando 

discorreu assuntos sobre a possibilidade de conseguir de forma legal junto ao Executivo 

recursos para auxiliar o FloresPet. Finalmente desejou a todos feliz Natal e prospero ano 

novo. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os 

presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e na sequência 

informou que esteve em Curitiba juntamente com os Edis Neto, Edson e Valmir, onde 

tiveram êxito em algumas conquistas importantes para o município. Encerrando desejou a 

todos feliz Natal e próspero ano novo, em especial desejou a vereadora Adriana que seja 

bem-sucedida o procedimento cirúrgico ao qual vai passar. Usando a palavra o vereador 

MARINHO NOVAIS LUZ NETO, cumprimentou os presentes, agradeceu a presença 

ilustre dos voluntários do FloresPet, e ressaltou os benefícios conquistados em Curitiba 

junto aos Deputados. Por fim, agradeceu os colegas Edis pela parceria nos trabalhos 

desenvolvidos nesse ano de mandato, espera que tenhamos muito mais conquistas nos 

anos vindouros e desejou a todos feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Fez 

uso da palavra o vereador EDSON MARTINS DE CARVALHO, cumprimentou os 

presentes, parabenizou os colegas Edis pelas indicações apresentadas, assim como, 

enalteceu o Prefeito, o Vice-Prefeito e os colegas Vereadores pela conquista do Cad-Pro 

para os assentados de nosso município. Manifestou gratidão ao deputado Cobra Repórter 

pelos kits de Robótica disponibilizados para nossas escolas, enfim, agradeceu os demais 

deputados que vez ou outra ajudam nossa cidade com emendas, ambulâncias, veículos e 

etc. Finalizando desejou a todos um feliz Natal e próspero ano novo. Com a palavra a 

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

Vereadores, o Prefeito e o Vice-Prefeito, pelo empenho para a disponibilização do Cad-

Pro para os assentados de nossa cidade, os quais estão muito satisfeitos com esse benefício. 
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Parabenizou o Prefeito Municipal pela concessão das Cestas Natalinas e citou que 

realmente os Servidores são merecedores de tal. Por fim, desejou a todos um feliz Natal e 

um ano novo com muita saúde e realizações. Usando a palavra a vereadora ADRIANA 

PASSONI GOULART, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Vereadores 

pelas matérias apresentadas, destacou a indicação apresentada pelo vereador Denys que 

trata sobre a questão dos fogos de artifício e citou que em nosso país há muitas Leis criadas 

que não são cumpridas. Em seguida manifestou gratidão a todos os deputados que têm 

atendido algumas demandas dos colegas Edis, proporcionando com isso melhorias na 

qualidade de atendimento a nossa população. Finalizando desejou feliz Natal e que 

tenhamos um ano de 2022 muito abençoado. Usou a palavra o presidente deste Legislativo 

vereador AYRTON CAPASSI, cumprimentou os presentes, enalteceu os colegas Edis pela 

matéria apresentadas, agradeceu a Deus por mais essa sessão legislativa que vai se 

findando e desejou a todos feliz Natal e que tenhamos um ano novo muito próspero e livre 

da Covid-19, pois essa doença infelizmente causou muitos transtornos tirando a vida de 

muitas pessoas, principalmente amigos e entes queridos de várias Famílias. Ordem do 

Dia: Projetos da Pauta: Em 2ª e última discussão e votação projeto de Lei nº 11/2021 - 

Legislativo, projetos de Lei nºs 32 e 38/2021 – Executivo, e Emenda ao projeto de Lei 

nº 32/2021 de autoria do Legislativo, aprovados por unanimidade. Em 1ª discussão e 

votação o projeto de Lei nº 40/2021 - Executivo, aprovado por unanimidade, sendo 

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

projeto de Lei nº 40/2021. Por se tratar da última sessão ordinária da atual sessão 

legislativa, lavrou-se esta ATA que, imediatamente foi submetida à apreciação dos nobres 

Vereadores e aprovada por unanimidade, e para constar VALNÊS CARDOSO 

MARIANO, Assinado no Original, assessor parlamentar, a digitou e a subscreveu. Nada mais 

a se tratar o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. 

 

 

       Assinado no Original                                                 Assinado no Original 
Ayrton Capassi                                               Edson Martins de Carvalho 
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