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ATA da 01ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 18 dias do 

mês de fevereiro do ano de 2020, 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. Expediente do Dia: Não 

havendo matérias o senhor presidente deixou a PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, destacou que estamos iniciando no último 

ano de mandato e ano eleitoral, desde já desejou sucesso aos pares desta Casa que forem disputar as 

eleições, e enfatizou que o trabalho não será diferente este ano e que todos os projetos de benfeitorias 

para melhorias do município serão votados e aprovados nesta Casa de Leis. Com a palavra o vereador 

GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por mais esse ano de 

trabalho que se inicia, desejou todos o colegas Edis que tenhamos um ano produtivo com a graça de 

Deus e que todos tenham bons resultados nas eleições que se aproxima. Fazendo uso da palavra o 

vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, disse que é sempre uma honra estar 

reunido com os nobres Edis desta douta Casa de Leis, desejou a todos que sejam agraciados com as 

bênçãos de Deus e fez a leitura de um Salmo da Bíblia Sagrada. Prosseguindo destacou que são muitos 

olhos voltado para essas 09 cadeiras, más afirmou que tudo a Deus pertence. Em seguida enfatizou 

continuará trabalhando conforme fez durante o mandato, sempre votando as matérias com consciência e 

primando sempre o melhor para nossa cidade. Usando a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

cumprimentou os presentes, enfatizou que até aqui trabalhou e atuou com consciência nos trabalhos 

desta Casa assim como todos os Vereadores fizeram. Prosseguindo manifestou votos de pesar aos 

familiares e amigos que recentemente perderam seus entes queridos. Fez uso da palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Sergio Rizzo pela 

leitura do Salmo e disse que é muito temente a Deus e que acredita em sua proteção. Em seguida disse 

que realmente perdemos pessoas muito queridas, desejou condolências e que Deus conforte as Famílias. 

Continuando disse que também continuará trabalhando em prol do município sempre votando favorável 

nos projetos que visam melhorias para nossa cidade. Finalizando destacou o grande trabalho realizado 

pelo Reverendíssimo Frei Cesar Selbach, e desejou boas vindas ao novo Padre Emanuel Joaquim e que 

possa desempenhar um bom trabalho em nossa Paróquia, e ainda, desejou que tenhamos um ano com 

muitas conquistas para o povo de Florestópolis, na certeza que com muita hombridade e seriedade 

continuaremos representando nossa comunidade. Cedido um aparte ao vereador Sergio Rizzo disse que 

fez o convite ao Padre Emanuel Joaquim para prestigiar essa sessão, no entanto ele disse que tinha um 

compromisso inadiável e que em momento oportuno participará da sessão nesta Casa de Leis. Com a 

palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por mais um 
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ano que se inicia e ressaltou que verdadeiramente todos os projetos apresentados pelo prefeito nesta 

Casa foram votados e aprovados, e disse que com certeza neste ano não será diferente o desempenho e 

trabalho dos Edis desta Casa de Leis. Finalizando disse que foi bem lembrado pelo vereador José Soares 

Peixoto quanto as pessoas que faleceram e que realmente Deus possa dar o devido conforto as Famílias, 

e ainda, parabenizou o vereador Sergio Rizzo pela leitura do Salmo que traz uma excelente mensagem a 

todos nós. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os 

presentes, desejou condolências para as Famílias que recentemente perderam seus entes queridos. 

Quanto a questão do Frei Cesar Selbach sugeriu o envio de expediente em forma de agradecimento pelo 

trabalho desenvolvido em nossa cidade e que seja encaminhado também ao novo Padre Emanuel 

Joaquim desejando boas vindas. Destacou o ótimo trabalho realizado pelos Nobres Vereadores nesses 3 

anos de mandato e espera que possamos trabalhar e conseguir a realização de muitos objetivos nesse ano 

que se inicia. Fazendo uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os 

presentes, parabenizou o vereador Sergio Rizzo pela leitura do Salmo e mencionou que provavelmente 

esse será o último início de ano com todos os atuais servidores e vereadores, pois esse ano temos 

eleições e com certeza dificilmente não ocorrerá algumas mudanças, no entanto agradeceu a todos pela 

união e pelo excelente trabalho realizado por todos os pares desta Casa. Usou a palavra o presidente 

deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos presentes, afirmou 

que é uma grande satisfação reunir com os Nobres Edis para a realização desta que é a primeira sessão 

ordinária do ano, sessão esta que é comemorativa para abertura da sessão legislativa de 2020. Em 

seguida disse que é lamentável as perdas de pessoas muito queridas que se foram recentemente, a nós 

fica a saudade e rogar a Deus que conforte seus familiares e amigos. Destacou que com certeza todos os 

projetos de benefícios para a nossa população serão aprovados por unanimidade nesta Casa de Leis. 

Continuando agradeceu o Frei Cesar pelo grande trabalho realizado em nossa paróquia, bem como 

desejou que o Padre Emanuel Joaquim tenha êxito e que consiga realizar um ótimo trabalho. 

Finalizando rogou a Deus que nos conceda um ano com muitas bênçãos e conquistas. Não havendo 

matérias para a Ordem do Dia e não havendo inscritos nas Explicações Pessoais, o senhor presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se esta ATA que, após lida 

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 


