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ATA da 18ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 30 dias do 

mês de junho do ano de 2020, às 17h: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 JOSÉ ANTONIO MORAES. Na ocasião, constatou-se a presença do PRESIDENTE e dos 

seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, ANIBAL BATISTA DA SILVA, GEOMAR 

MAZAR CASTRO, JOSÉ ANTONIO MORAES, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, 

SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta 

a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita pelo vereador Silvio Jorge de 

Oliveira. Na sequência o senhor presidente explanou sobre a pauta da presente e em seguida passou para a 

Ordem do Dia: Em cumprimento ao Artigo 143 parágrafo V, Artigo 165 parágrafo III e Artigos 185 e 187, 

ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, destacado para única discussão e votação secreta o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 01/2020, da Comissão de Finanças e Orçamento, em questão o julgamento de 

prestação de contas do Executivo Municipal, relativas ao exercício financeiro de 2018, após a leitura do referido 

pelo 1º secretário o senhor presidente colocou a proposição em ampla discussão. Em seguida o senhor 

presidente explanou assuntos sobre a proposição em questão e fez a leitura do Acórdão de Parecer Prévio nº 

506/19 - Segunda Câmara, processo nº 195141/19 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Estando todos os 

nobres Edis esclarecidos sobre a matéria em questão, imediatamente o presidente nomeou para atuarem como 

escrutinadores a vereadora Amegilda Neves de Almeida e o vereador Geomar Mazar Castro, 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: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, JOSÉ SOARES PEIXOTO, ANIBAL BATISTA DA 

SILVA, SERGIO MIRANDA RIZZO, GEOMAR MAZAR CASTRO, MARCELO RODRIGUES, SANTO 

CALEGARI, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e o presidente deste Legislativo JOSÉ ANTONIO MORAES. 

Em seguida os escrutinadores nomeados ao ato, procederam à devida apuração, que obteve o seguinte resultado: 

09 (nove) votos favoráveis à aprovação do projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020, com esse resultado o 

projeto foi aprovado por unanimidade e o senhor presidente declarou APROVADAS pela Câmara Municipal, as 

Contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2018. Em seguida o senhor presidente com a 

anuência dos demais Edis, tendo em vista o relevante interesse público, colocou em regime de urgência e em 

1ª discussão e votação e na sequência em 2ª e última discussão e votação os projetos de Leis nºs 12(LDO), 

19, 20 e 21/2020, sendo aprovados por unanimidade. Na sequência a sessão foi suspensa por 05 (cinco) minutos 

para lavratura da ATA, portanto coube-me VALNÊS CARDOSO MARIANO, ____________, 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.  

 

José Antonio Moraes                                                         Sergio Miranda Rizzo 
Presidente                                                                           1º Secretário 


