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ATA da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 27 dias do 

mês de agosto do ano de 2019, 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 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 SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, 

SERGIO MIRANDA RIZZO, 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 solicitou ao 1º secretário 

para fazer a leitura da ATA da sessão anterior que, logo após foi submetida a apreciação dos Nobres 

Vereadores e aprovada por unanimidade. Expediente do Dia: Convites: TRT-PR - Convite para 

inauguração da Primeira Usina Fotovoltaica da Justiça do Trabalho do Paraná. Secretaria Municipal de 

Educação - Convite para as atividades alusivas a Semana da Pátria. Correspondências: Ofício nº 22/2019 - 

IBGE/AG - Comunicado do novo censo Demográfico em 2020. Expedientes do Legislativo: A indicação nº 

32/2019. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019 de autoria do vereador Marcelo Rodrigues - Súmula: 

Concede o Título de Cidadã Honorária de Florestópolis a Sebastiana Rego dos Santos. Projeto de Lei nº 

11/2019 - Súmula:  Inclui a alínea "f" no § 1º do Artigo 1º da Lei nº 1.435/2017, após leitura as proposições 

foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. 

PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, comentou assuntos sobre seu projeto de Decreto que concede o Título de Cidadã Honorária de 

Florestópolis a senhora Sebastiana Rego dos Santos, enfatizou que Dona Filinha popularmente conhecida é 

merecedora dessa honraria, por isso solicitou o apoio de todos os colegas Edis na aprovação dessa matéria. 

Com a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, justificou sua ausência na 

sessão anterior devido ter passado por uma cirurgia. Comentou assuntos sobre sua indicação ao prefeito 

para proceder a troca do aparelho televisor da recepção do Hospital Municipal Santa Branca. Encerrando 

manifestou condolências ao vereador Silvio Jorge e Família pelo falecimento de sua sogra senhora Olga 

Fabri. Fazendo uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, 

manifestou pesar a toda Família Zamian pelo falecimento do senhor José Zamian. Relatou que algumas 

pessoas estão fazendo mal uso da pista de caminhada do CAIC, ao usar a pista para andar com bicicletas 

motorizadas, portanto espera que sejam tomadas as devidas providencias a respeito pelo setor competente. 

Finalizando parabenizou o vereador Marcelo Rodrigues pela proposta de concessão de Título de Cidadã 

Honorária a Dona Filinha. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

cumprimentou os presentes, externou condolências a Família Zamian pelo falecimento do senhor José 

Zamian. Parabenizou o Executivo pelo apoio ao Handebol que disputou o campeonato paranaense ficando 

em 2º lugar, enalteceu os professores Claudemir e Daniele pelo brilhante trabalho desenvolvido no 

Handebol ao longo de 18 anos. Destacou as benfeitorias realizadas na Educação de nosso município com 
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valorização dos professores, fornecimento de materiais escolares e uniformes, disse que isso é muito 

importante e que devemos lutar para que seja mantido. Usou a palavra o vereador JOSÉ SOARES 

PEIXOTO, cumprimentou os presentes, manifestou condolências pelo falecimento do senhor José Zamian 

e desejou força aos familiares. Prosseguindo informou que em um terreno localizado na Rua Nossa 

Senhora do Rocio está sendo usado para descarte de lixo, solicitou uma indicação ao prefeito para a 

próxima sessão para que sejam tomadas providências a respeito. Finalizando parabenizou os atletas 

corredores da Equipe do Ratão que participaram de corrida na cidade de Nantes, bem como destacou o 

excelente trabalho realizado no Handebol pelos Professores Claudemir e Daniele. Com a palavra o 

vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Marcelo 

Rodrigues pela proposição de concessão de Título de Cidadã Honorária de Florestópolis a Dona Filinha 

que realmente é merecedora. Com relação ao citado pelo vereador Geomar Mazar quanto a pista de 

caminhada disse que é preciso um fiscal no setor para coibir ações como essas e manter organização no 

local. Finalizando parabenizou o vereador Santo Calegari pela indicação apresentada e discorreu assuntos 

sobre o esporte e enfatizou que nossa cidade sempre foi destaque e muito bem representada em todas as 

modalidades esportivas. Com apalavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os 

presentes, comentou assuntos sobre o esporte e destacou que em nossa sempre surge revelações de diversas 

modalidades esportivas, no entanto acredita que é preciso mais incentivo e a realização de um trabalho 

forte nas bases para que possamos ter sempre revelações no esporte de nossa cidade. Usou a palavra o 

presidente deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, manifestou 

votos de pesar a Família Zamian pelo falecimento do senhor José Zamian. Cedido um aparte ao vereador 

Sergio Rizzo disse que realmente a Família Zamian teve uma perda irreparável e desejou que Deus 

conforte todos os Familiares. Prosseguindo com a palavra o senhor presidente comentou sobre o projeto de 

Decreto proposto pelo vereador Marcelo Rodrigues o qual concede a Dona Filinha o Título de Cidadã 

Honorária de Florestópolis. Finalizando destacou que na presente data comemora-se o dia do Corretor de 

Imóveis, portanto desejou congratulações a todos os Corretores de imóveis pela passagem de seu dia. 

Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 10/2019 - 

LEGISLATIVO, projetos de Leis nºs 20 e 22/2019, aprovados por unanimidade. Em atendimento ao 

Disposto no Artigo 165, Inciso II, destacado para única discussão e votação secreta o parecer da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - Reunião nº 29/2019, em discussão VETO parcial à 

Emenda nº 01/2019 ao projeto de Lei nº 17/2019 - LDO. DECISÃO DA COMISSÃO: Rejeição parcial do 

VETO em relação ao artigo 1º da sobredita Emenda, especificamente quanto à modificação promovida no 

artigo 55 do projeto de Lei nº 17/2019. Antes de iniciar a votação o senhor presidente fez explanações 

sobre a matéria em pauta. Estando todos os nobres Edis esclarecidos sobre a matéria imediatamente o 

senhor presidente nomeou para atuarem como escrutinadores os vereadores Anibal Batista da Silva e 

Marcelo Rodrigues, 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 
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chamados nominalmente pelo presidente na seguinte ordem: MARCELO RODRIGUES, ANIBAL 

BATISTA DA SILVA, GEOMAR MAZAR CASTRO, SANTO CALEGARI, SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, JOSÉ SOARES PEIXOTO, SERGIO MIRANDA 

RIZZO, e o presidente deste Legislativo JOSÉ ANTONIO MORAES. Em seguida os escrutinadores 

nomeados ao ato, procederam à devida apuração, que obteve o seguinte resultado: 06 (seis) votos 

favoráveis, 02 (dois) votos contrários e 01 (um) voto em branco, com o resultado o senhor presidente 

DECLAROU derrubado o VETO conforme decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

sendo determinado pela presidência para que a Secretaria da Câmara encaminhe a matéria com o resultado 

final ao Executivo. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador MARCELO RODRIGUES, externou votos 

de pesar a Família Zamian pelo falecimento do senhor José Zamian, resumiu que ele tinha a felicidade 

estampada na face. Em seguida sugeriu ao senhor prefeito que seja feito área de preservação na área 

localizada no jardim Zilda Arns onde seria instalado a mini-arena. Destacou que saiu um comunicado da 

Secretaria de Saúde confirmando 7 (sete) casos de sarampo no nosso estado, sendo 1 (um) no município de 

Rolândia, portanto sugeriu que Executivo inicie com urgência uma campanha de vacinação contra a 

doença. Na sequência o senhor presidente disse que como essa solicitação do vereador Marcelo Rodrigues 

se trata de algo de muita relevância, sugeriu votação de requerimento verbal, sendo aprovado por 

unanimidade. Inscrito o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, destacou que na presente data 

comemora-se também o dia do Psicólogo, portanto parabenizou todos os Psicólogos. Finalizando 

manifestou pesar pelo falecimento do saudoso senhor José Zamian. Inscrito o vereador SERGIO 

MIRANDA RIZZO, da mesma forma manifestou congratulações a todos os Psicólogos pela passagem de 

seu dia, e ainda, destacou que nosso presidente José Antonio Moraes é corretor de imóveis. Em seguida 

passou um comunicado do setor contábil desta Casa de Leis quanto a questão de reembolso de faturas de 

conta de celulares. Finalizando agradeceu os votos recebidos favoráveis a derrubada do Veto do Executivo 

a Emenda de sua autoria na LDO. Não havendo mais inscritos o senhor presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se esta ATA que, após lida em sessão pelo 1º secretário 

SERGIO MIRANDA RIZZO, será submetida à apreciação dos nobres Edis e não havendo retificação, será 

devidamente aprovada e assinada, e para constar VALNÊS CARDOSO MARIANO,____________, 

assessor administrativo, a digitou e a subscreveu. 

 

 
 

 

Silvio Jorge de Oliveira                                                      Sergio Miranda Rizzo 
                    Presidente em exercício                                                              1º Secretário 


