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ATA da 03ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

08 dias do mês de janeiro 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, o qual 

convocou a presente para deliberação do projeto de Lei nº 01/2021 - LEGISLATIVO. Na 

oportunidade, 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. 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 explanou sobre a pauta da presente sendo o projeto de Lei nº 

01/2021 - LEGISLATIVO. Prosseguindo informou que por falta de quorum para votação e 

decisão final da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, na referida proposição, 

decidiu colocar a matéria para decisão do Plenário e solicitou ao 1º Secretário para fazer a leitura 

do referido parecer na Ordem do Dia: Em Pauta: Parecer nº 01/2021 da Comissão de 

Educação, Saúde e Assistência Social, ao projeto de Lei nº 01/2021 - LEGISLATIVO, após 

leitura verificou-se que o relator da Comissão emitiu relatório favorável a tramitação do projeto, 

portanto o senhor presidente solicitou aos nobres Vereadores que na votação manifestar voto 

favorável ou contrário ao relatório, após deliberação a matéria em questão foi colocada em 

votação, sendo aprovado por 06 (votos) favoráveis e 01 (voto) contrário. Com o resultado o senhor 

presidente colocou em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 01/2021 - Legislativo, 

aprovado com o seguinte resultado: 06 (votos) favoráveis e 01 (voto) contrário. Em seguida tendo 

em vista o relevante interesse público sobre a proposição em questão, o senhor presidente com 

anuência de todos os Vereadores presentes convocou outra sessão extraordinária, a realizar-se 

após a presente, para deliberação do referido projeto em tramitação. Na sequência a sessão foi 

suspensa por 05 (cinco) minutos para lavratura da ATA, portanto coube-me VALNÊS CARDOSO 

MARIANO, Assinado no Original, assessor administrativo, lavrar a presente ATA que, na sequência 

foi submetida à apreciação dos senhores Vereadores e aprovada por unanimidade. Nada mais a se 

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