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ATA da 01ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 19 dias do 

mês de fevereiro 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 pela vereadora Amegilda Neves de Almeida. Em seguida solicitou ao 1º secretário para fazer a leitura 

do Expediente do Dia: Convites: Ofício Circ. nº 01/2019 da Associação de Vereadores do Médio 

Paranapanema - AVEMPAR, convite para a 01º reunião ordinária 2019, que será realizada no município de 

Florestópolis. Expedientes do Legislativo: As indicações nºs 01 e 02/2019. Expedientes do Executivo: 

Ofício nº 48/2019, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 12/2019 - Súmula: Autoriza o 

Poder Executivo Municipal realizar Desapropriação de áreas de terras, para implantação de parque 

industrial e dá outras providências. 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 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, desejou sucesso ao presidente José Antonio 

Moraes na condução dos trabalhos e na administração desta Casa de Leis. Parabenizou o prefeito pelo 

ótimo trabalho e pela luta em busca de melhorias para o município. Desejou boas vindas a assessora 

jurídica Dra. Laine Polegatti. Finalizando reiterou o convite aos colegas Edis para o reunião da 

AVEMPAR. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, 

manifestou condolências a secretária de educação e família pelo falecimento de seu pai senhor José Manoel 

da Silva Ribeiro. Desejou sucesso ao presidente que inicia este mandato e se colocou a disposição para 

contribuir no que for preciso pelo progresso do nosso município. Encerrando discorreu assuntos sobre a 

questão do parque industrial. Usou a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, desejou ao presidente José Moraes que tenha êxito na administração desta Casa de Leis, 

agradeceu os servidores da Câmara pela eficiência na colaboração dos trabalhos e deu boas vindas a 

assessora jurídica Dra. Laine Polegatti. Quanto ao parque industrial disse que com certeza se trata de algo 

muito relevante e que têm total apoio dos vereadores desta Casa. Com a palavra o vereador GEOMAR 

MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, rogou a Deus que nos abençoe para que tenhamos um ano 

com muito e muitas realizações. Manifestou votos de pesar pelo falecimento do senhor José Manoel da 

Silva Ribeiro, pai da nossa secretária de educação Silvia Santana Ribeiro que Deus possa confortar a 

família nesse momento de dor. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

cumprimentou os presentes, manifestou condolências a família Ribeiro e sugeriu ao presidente que seja 

encaminhado expediente manifestando votos de pesar a família enlutada. Prosseguindo comentou assuntos 

sobre o parque industrial e acredita que logo isso será uma realidade em nossa cidade. Parabenizou a 
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secretaria de educação Silvia pela realização da sema pedagógica. Fez uso da palavra o vereador SANTO 

CALEGARI, cumprimentou os presentes, citou a situação adversa que ocorreu na cidade de brumadinho - 

MG., disse que estamos apenas no início do ano no entanto já ocorreram algumas tragédias em nosso país, 

porém temos que acreditar que muitas coisas boas virão pela frente. Finalizando destacou que os 

Vereadores desta Casa estão sempre unidos e empenhados em prol do melhor para nossa comunidade. Com 

a palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, destacou o convite do 

prefeito para a inauguração do conjunto Vereador José Alves dos Santos, no dia 22/02/2019, com a 

presença do governador Ratinho Júnior. Prosseguindo comentou assuntos relacionados questões políticas e 

disse que na atualidade é preciso coragem para ser político, principalmente por conta de comentários em 

redes sociais sem nenhuma coerência e que causa descontentamento no administrador. Finalizando 

comentou assuntos sobre o parque industrial, manifestou condolências a secretaria de educação e sua 

família pela perda irreparável que tiveram, e ainda, parabenizou o prefeito visto que este ano o material 

didático para a rede municipal será fornecido pelo Máxi. Ninguém mais fazendo uso da palavra e não 

havendo matérias para a Ordem do Dia, em seguida o senhor presidente convidou ao plenário o prefeito 

Nelson Júnior e concedeu-lhe a palavra para breves saudações e considerações. Antes do encerramento o 

senhor presidente agradeceu os servidores desta Casa de Leis pelo excelente trabalho desenvolvido por 

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

esta ATA que, após ser submetida a apreciação dos nobres Edis, não havendo retificação, será devidamente 

aprovada e assinada, e para constar, EU, VALNÊS CARDOSO MARIANO,____________, assessor 

administrativo, a digitei e a subscrevi. 

 

 

 

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


