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ATA da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Ao 01 dia do 
mês de outubro 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, SANTO CALEGARI, SERGIO MIRANDA RIZZO 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: Expedientes do 
Legislativo: A indicação nº 39/2019. Expedientes do Executivo: Projeto de Lei Complementar nº 
07/2019 - Súmula: Autoriza a desafetação e desmembramento, para posterior venda, de área pública 
municipal; Projeto de Lei Complementar nº 08/2019 - Súmula: Autoriza a desafetação, para posterior 
venda, de área pública municipal; Projeto de Lei nº 36/2019 - Súmula: Autoriza a alienação do terreno 
da antiga Associação dos Servidores de propriedade do município de Florestópolis e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº 37/2019 - Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura 
de Crédito Adicional Especial no orçamento do município de Florestópolis, para o exercício de 2019. 
Após leitura as proposições foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para analise e 
que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Ninguém fazendo uso da palavra foi passado para 
Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação projeto de Lei nº 30/2019, aprovado por 
unanimidade. Inserido na pauta da Ordem dia da próxima sessão o projeto de Lei nº 30/2019. 
Explicações Pessoais: Inscrito o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, 
questionou sobre o projeto de Lei do Executivo que trata de abertura de crédito no valor de R$ 
550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Quanto ao projeto de alienação da antiga Associação dos 
Servidores disse que essa questão necessita de ampla discussão. Finalizando solicitou ao senhor 
presidente para que seja feito uma placa em homenagem a Pastoral da Criança pelos seus 36 anos de 
existência, realizando um excelente trabalho muito importante para a humanidade que se iniciou aqui 
em Florestópolis e se estendeu para o mundo. Inscrita a vereadora AMEGILDA NEVES DE 
ALMEIDA, cumprimentou os presentes, destacou a inauguração do Museu da Pastoral da Criança, 
parabenizou todos os envolvidos nesse projeto. Continuando discorreu assuntos sobre o Outubro Rosa e 
informou os locais que serão realizadas as ações da Campanha. Não havendo mais inscritos o senhor 
presidente antes do encerramento destacou a inauguração do Museu da Pastoral da Criança, enalteceu o 
trabalho de todos os voluntários e pessoas que direta ou indiretamente colaboram com a Instituição, 
parabenizou todos os presentes na inauguração do Museu em especial destacou a presença do Arcebispo 
Dom Geremias Steinmetz e do Frei Cesar Gilmar Selbac. Cedido um aparte ao vereador SERGIO 
MIRANDA RIZZO, ressaltou que a vereadora está usando uma camiseta referente ao Outubro Rosa, 
disse que realmente isso é muito importante, más protestou contra os responsáveis do município pela 
Campanha, que poderiam ter fornecido tais camisetas para todos os vereadores que com certeza usariam 
em apoio ao Outubro Rosa. Nada mais a se tratar 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. 
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