
 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 94 

ATA da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 12 dias do 

mês de dezembro do ano de 2017, às 20:00 horas, 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 SERGIO MIRANDA RIZZO. 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 José Antonio Moraes. Na sequência o senhor 

presidente comunicou que hoje será a última sessão ordinária no ano e será uma sessão especial e 

festiva sem danos ao andamento dos trabalhos deste Legislativo, sendo que serão convocadas quantas 

sessões extraordinárias forem necessárias, hoje serão homenageados os ex-vereadores e ex-vereadoras 

que prestaram serviços na vereança cooperando com o desenvolvimento de nosso município, serão 

entregues a eles um diploma expedido por esta Casa de Leis em reconhecimento por merecimento. 

Prosseguindo o senhor presidente fez a leitura uma oração denominada de "A Oração do Vereador". 

Em seguida passou a palavra ao Ilustre vereador JOSÉ ANTONIO MORAES para conduzir o 

cerimonial, após os cumprimentos aos presentes, procedeu-se a chamada dos homenageados um por 

vez sendo-lhes entregues os DIPLOMAS pelos Edis desta Casa de Leis conforme determinado pelo 

Chefe de Cerimonial, também foram entregues DIPLOMAS in memoriam aos familiares e 

representantes de ex-vereadores falecidos. Concluído as homenagens reassumiu os trabalhos o 

presidente da Casa, de pronto agradeceu  e parabenizou o vereador José Antonio Moraes pela 

condução do cerimonial. Prosseguindo deixou a palavra livre aos ex-vereadores presentes para 

agradecimentos. Usaram a palavra DÉCIO FERREIRA, FLÁVIA ROMAGNOLI, DOUGLAS JOSÉ 

DE SALES, MARCIO FRANCISCO DE SOUZA, ED ROBERTO RAVAGNANI, ONÍCIO DE 

SOUZA, NELSON GONÇALVES CORREIA, CECÍLIA BOTELHO representando seu pai senhor 

MANOEL BOTELHO CORDEIRO. Em seguida o senhor presidente deixou a palavra livre aos 

Nobres Edis desta Casa de Leis para agradecimentos e considerações finais. Fizeram uso da palavra os 

vereadores na seguinte ordem: MARCELO RODRIGUES, JOSÉ SOARES PEIXOTO, SANTO 

CALEGARI, GEOMAR MAZAR CASTRO, AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, ANIBAL 

BATISTA DA SILVA, JOSÉ ANTONIO MORAES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e o presidente 

SERGIO MIRANDA RIZZO. Na sequência o senhor presidente convidou ao plenário o prefeito 

Nelson Correia Junior para receber um cheque simbólico no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta 

mil reais), de sobra financeira de economias realizada pelos vereadores e servidores deste Legislativo, 

destacou ainda que, já foram devolvidos no meio do ano um valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

bem como foi criado um fundo especial para o Legislativo para que no futuro próximo seja construído 

uma sede própria para este Legislativo. Após a realização da entrega deste cheque simbólico foi 
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concedido a palavra ao prefeito municipal para breves considerações. Por fim, o senhor presidente fez 

suas considerações agradeceu a todos, disse que foi uma honra realizar essa homenagem aos ex-

vereadores que verdadeiramente são merecedores de tal, finalizando desejou as bênçãos de Deus na 

vida de cada um dos presentes e convidou-os para participarem de um simples coquetel após a sessão. 

Nada mais a se tratar agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrei esta 

ATA que, lida e não havendo retificação, será devidamente aprovada e assinada, e para constar, EU, 

VALNÊS CARDOSO MARIANO, ____________, Assessor Administrativo, a digitei e a subscrevi. 

 

 

 

Sergio Miranda Rizzo                                                         Silvio Jorge de Oliveira 
Presidente                                                                           1º Secretário 


