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ATA da 03ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 10 dias do 

mês de março 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. Verificada a ausência do presidente, do Vice-Presidente e do Primeiro Secretário, assumiu os 

trabalhos de sessão o Segundo Secretário vereador MARCELO RODRIGUES, imediatamente designou 

a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA para assumir os trabalhos da 1ª Secretaria. Na 

ocasião, constatou-se a presença dos seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

ANIBAL BATISTA DA SILVA, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES e SANTO 

CALEGARI. Não se fizeram presentes os vereadores GEOMAR MAZAR CASTRO por motivo de 

saúde, JOSÉ ANTONIO MORAES por motivo de saúde, SERGIO MIRANDA RIZZO e SILVIO 

JORGE DE OLIVEIRA por motivo de viagem a Brasília - DF. Havendo quórum o senhor presidente em 

exercício declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita pelo 

vereador Anibal Batista da Silva. Expediente do Dia: Expedientes do Legislativo: As indicações nº 

02/2020 de autoria do vereador Santo Calegari e nº 03/2020 de autoria do vereador Marcelo Rodrigues. 

Na sequência a sessão foi interrompida pelo cidadão Claudemir Barra o qual solicitou o uso da palavra, 

o senhor presidente em exercício disse que após o termino da sessão seria atendido, no entanto o senhor 

Claudemir Barra continuou atormentando e prejudicando o andamento da sessão conforme consta em 

gravação de áudio e vídeo, sendo assim o presidente em exercício solicitou que o ocorrido fosse contado 

em Ata. Prosseguindo com o Expediente do Dia foi feito a leitura do convite da Prefeitura Municipal 

para reinauguração do Centro de Saúde Pedro Dirceu Jóia. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o 

vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, desejou melhoras para os 

vereadores Geomar Mazar e José Antonio Moraes, e ainda, desejou êxito aos vereadores Sergio Rizzo e 

Silvio Jorge que se encontram em Brasília tratando de assuntos de interesse desta municipalidade. 

Finalizando parabenizou o prefeito, secretaria de educação e demais profissionais da educação, pela 

distribuição dos kits escolares. Com a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os 

presentes, discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando o recape da Rua Santo Inácio, destacou 

que fez esta solicitação no ano passado porém o prefeito em resposta disse na ocasião que não seria 

possível o atendimento, no entanto se tratando de uma área central do município justificou sua 

insistência nesse pedido e espera que o prefeito possa analisar com especial atenção. Encerrando 

destacou a passagem do Dia Internacional da Mulher e desejou tudo de melhor para todas as Mulheres 

de nossa cidade. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os 

presentes, citou que realmente é extremamente importante o investimento na área da Educação e espera 

que essas medidas se estendam nas próximas gestões. Em seguida reiterou o pedido ao secretário de 

obras para a construção de redutores de velocidade na marginal da Rua Ezequias Braz da Silva, no 

Jardim Das Flores (Jabur). Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

cumprimentou os presentes, destacou que este é o mês do Dia Internacional da Mulher e procedeu a 

leitura de uma mensagem que recebeu da deputada Leandra Leal, em homenagem a todas as mulheres e 

incentivo para se ingressarem na política, destacou o excelente trabalho realizado pela deputada e 
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incentivo para que as mulheres possam cada vez mais se ingressarem na política e lutar por seus diretos. 

Usou a palavra o presidente em exercício vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, desejou êxito aos vereadores Silvio Jorge e Sergio Rizzo que estão em Brasília na busca por 

benefícios para nossa cidade. Parabenizou as Mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e comentou a 

respeito. Parabenizou o prefeito pelas reformas e ampliação do Posto de Saúde Central, onde trabalhou 

por muito tempo, ressaltou que ficou muito bom e que com certeza trará muitos benefícios para nossa 

comunidade. Em seguida falou mais uma vez sobre a dengue e ressaltou que é preciso a colaboração de 

todos no combate a Dengue, e ainda, enfatizou que na cidade de Miraselva foram encontrados vários 

focos nas placas de sinalização de transito e disse que seria importante que nossas agentes de endemias 

observassem esse situação em nossa cidade. Prosseguindo parabenizou o vereador Santo Calegari pela 

indicação apresentada e disse que realmente há várias ruas precisando de serviços de recape. 

Parabenizou o prefeito pela distribuição dos kits escolares e ressaltou que é extremamente importante 

investir na Educação. Finalizando comentou assuntos sobre o caso da menina Luana Oliveira Lopes 

desaparecida no ano de 2003 aos 08 (oito) anos de idade, segundo informações depois de dezessete anos 

uma jovem de 24 anos apareceu informando que é Luana Oliveira Lopes, desaparecida desde novembro de 

2003, portanto vamos aguardar as investigações e que realmente essa história possa ter um final feliz. Ordem 

do Dia: Não havendo matérias e não havendo inscritos nas Explicações Pessoais, o senhor presidente 

em exercício agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se esta ATA 

que, após lida pelo 1º secretário 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                                                      Marcelo Rodrigues 
                          Presidente                                                         1º Secretário em exercício 


