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ATA da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 08 dias 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, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI, 

SERGIO MIRANDA RIZZO e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fez presente o vereador 

GEOMAR MAZAR CASTRO. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a Sessão. 

Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita pelo vereador Marcelo Rodrigues. 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 Executivo: Ofício nº 246/2019, solicitando a retirada de pauta do 

projeto de Lei nº 36/2019; Ofício nº 250/2019, em anexo exposição de motivos, anexos e o projeto de 

Lei nº 38/2019 - Súmula: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Florestópolis, Estado do 

Paraná, para o exercício de 2020. Após leitura a proposição foi encaminhada para as devidas Comissões 

Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador 

JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, falou sobre a eleição do Conselho Tutelar, 

parabenizou todos candidatos que disputaram a eleição, em especial parabenizou e desejou sucesso aos 

Conselheiros Tutelares eleitos. Fazendo uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA, cumprimentou os presentes, manifestou pesar pelo falecimento de Dona Lourdes, rogou a 

Deus que conforte os familiares. Discorreu assuntos sobre a importância do Conselho Tutelar, 

parabenizou os candidatos eleitos e desejou que possam realizar um bom trabalho assim como o 

trabalho realizado pelos atuais Conselheiros. Finalizando destacou a derrota dos servidores do estado 

com o fim da licença-prêmio. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após 

cumprimentar os presentes, comentou assuntos sobre a Eleição do Conselho Tutelar, enalteceu todos 

aqueles que disputaram a Eleição, parabenizou e desejou êxito aos Conselheiros eleitos, bem como 

parabenizou os atuais Conselheiros pelo excelente trabalho realizado. Usando a palavra o vereador 

SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, parabenizou os candidatos eleitos para o Conselho 

Tutelar, disse que todos que participaram dessa Eleição estão de parabéns, desejou que realmente os 

novos Conselheiros possam desenvolver um ótimo trabalho. Fez uso da palavra o vereador MARCELO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, sobre a Eleição do Conselho Tutelar destacou o brilhante 

trabalho dos Conselheiros atuais, desejou êxito aos novos Conselheiros e desejou que possam 

desempenhar um ótimo trabalho. Finalizando enalteceu o prefeito pela retirada do projeto de Lei que 

tratava da alienação da antiga Associação dos Servidores. Com a palavra o vereador ANIBAL 

BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, desejou pesar pelo falecimento de Dona Lourdes e 
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pediu a Deus que conforte os familiares e amigos. Destacou a Eleição do Conselho Tutelar e disse que 

houve situações adversas e infelizmente muitas pessoas deixaram de votar. Finalizando destacou que 

está sendo realizada uma ação de serviços de limpeza diversas em nossa cidade. Fazendo uso da palavra 

o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, destacou a grande presença de 

espectadores nesta sessão, no entanto lamentou que essas pessoas não acompanham as sessões todas as 

terças, disse que seria muito gratificante que todos se fizessem presentes com frequência, pois hoje estão 

nesta sessão devido o interesse quanto ao projeto que trata sobre a alienação da antiga Associação dos 

Servidores, portanto disse que seria importante que todos acompanhassem frequentemente as sessões e o 

trabalho desenvolvido pelos Vereadores. Finalizando manifestou condolências pelo falecimento de 

Dona Lourdes e que o bom Deus a receba em seus braços. Usou a palavra o presidente deste Legislativo 

vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos presentes, enalteceu os eleitos ao 

Conselho Tutelar desejou que tenham sucesso em suas funções, parabenizou todos que disputaram a 

eleição e ressaltou o excelente trabalho realizado pelos atuais Conselheiros, disse ainda, que foi uma 

eleição com pouco mais de 2.000 (dois mil) votos, portanto parabenizou a população de Florestópolis 

pela participação desse processo democrático da Eleição do Conselho Tutelar. Prosseguindo manifestou 

condolências pelo falecimento de Dona Lourdes e rogou a Deus que conforte toda a Família nesse 

momento de imensa dor. Finalizando esclareceu que foi retirado a pedido do Executivo o projeto de Lei 

nº 36/2019 que tratava sobre a alienação da antiga Associação dos Servidores. Ordem do Dia: Projetos 

da Pauta: 2ª e última discussão e votação projeto de Lei nº 30/2019, aprovado por unanimidade. 1ª 

discussão e votação projeto de Lei nº 37/2019, aprovado por unanimidade, sendo convocada uma 

sessão extraordinária a realizar-se após a presente, para deliberação do projeto de Lei nº 37/2019. 

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 em sessão pelo 1º secretário em 

exercício SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 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. 

 

 

 

José Antonio Moraes                                                      Silvio Jorge de Oliveira 
                        Presidente                                                            1º Secretário em exercício 


