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ATA da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 

31 dias do mês de agosto 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: DENYS 

TEIXEIRA SAUL, EDSON MARTINS DE CARVALHO, MARINHO NOVAIS LUZ 

NETO, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, VALDETE JOSÉ DE SOUZA e VALMIR 

CLÁUDIO RODRIGUES. Registrou-se a ausência da vereadora ADRIANA PASSONI 

GOULART e do vereador CESAR DA CRUZ RODRIGUES, sendo justificada a ausência 

de ambos 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: Expediente do Executivo: Projeto de Lei nº 028/2021 - Súmula: 

Autoriza a alienação de bens imóveis de propriedade do município de Florestópolis e dá 

outras providências, após leitura a proposição foi encaminhada para as devidas Comissões 

Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fazendo uso da 

palavra o vereador VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, 

destacou que no próximo dia 12 de setembro comemora-se o Dia da Pastoral da Criança, 

citou que se trata de uma ação muito importante que iniciou aqui em nossa cidade e que 

salvou muitas vidas. Finalizando parabenizou o Executivo e o Legislativo pelo lançamento 

dos programas sociais que, a seu ver serão muito importantes principalmente para a 

comunidade mais carente. Usando a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

cumprimentou os presentes, enalteceu o prefeito, os vereadores e toda a equipe da 

assistência social, pelo lançamento dos programas sociais que vão atender as pessoas que 

realmente necessitam. Fez uso da palavra o vereador DENYS TEIXEIRA SAUL, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o Executivo pelo lançamento dos programas 

sociais, disse que não participou do evento seguindo seus preceitos da não aglomeração e 

também por estar em horário de trabalho. Em seguida solicitou o envio de expediente a 

coordeneção da Pastoral da Criança, parabenizando-os pelos 38 anos de dedicação e de 

amor a vida. Em seguida comentou sobre o convite para a abertura da Semana da Pátria, 

parabenizou a equipe da educação que terão que se reinventar para realização de tal, devido 

a situação de pandemia que estamos passando. Ainda sobre a questão dos programas sociais, 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 

88 

citou que foi aprovado projeto de Lei nesta Casa, dando exclusividade nas licitações de 

gêneros alimentícios para empresas locais, no entanto após analise no portal da 

transparência não encontrou fornecedor local para a aquisição das cestas básicas, portanto 

seria importante buscar informações a respeito junto ao Executivo. Continuando cobrou 

uma atenção especial do setor de transporte para a limpeza dos veículos da saúde. Por fim, 

comentou assuntos sobre as dificuldades de vagas para estacionamento na região central da 

cidade, enfatizou que isso acaba atrapalhando o comércio, sendo assim sugeriu a realização 

de estudos no sentido de solucionar esse problema. Com a palavra a vereadora VALDETE 

JOSÉ DE SOUZA, cumprimentou os presentes, em relação a Pastoral da Criança disse que 

é preciso sim reconhecer esse brilhante trabalho de amor a vida e que salvou a vida de 

muitas paessoas. Quanto a questão da licitação das cestas básicas disse que é preciso buscar 

informações, visto que a Lei foi sancionada justamente para valorizar o nosso comércio, 

porém pode ter ocorrido algum problema que impossibilitou a contratação de empresa local. 

Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador AYRTON CAPASSI, após os 

cumprimentos aos presentes, enalteceu os voluntários da Pastoral da Criança pelo trabalho 

maravilhoso e exemplo de amor ao próximo. Comentou sobre os programas sociais que teve 

lançamento oficial na presente data e que com certeza vai beneficiar muitas pessoas. 

Finalizando comentou assuntos sobre a questão da licitação das cestas básicas, que a seu ver 

provavelmente tenha ocorrido alguma adversidade que impediu a contratação de empresa 

local, no entanto com certeza é preciso buscar informações a respeito para que seja 

esclarecido. Ordem do Dia: Destacado para única discussão e votação o requerimento nº 

13/2021, aprovado por unanimidade. Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação projetos de 

Leis nºs 08 e 09/2021 - LEGISLATIVO, projeto de Lei Complementar nº 03/2021, e os 

projetos de Leis nºs 21, 22, 23, 24, 25 e 27/2021, aprovados por unanimidade. Em seguida 

com anuência dos Edis presentes, o senhor presidente convocou uma sessão extraordinária a 

realizar-se após a presente, para deliberação em 2ª e última discussão e votação das 

proposições em questão. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos 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. 
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