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ATA da 04ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 17 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, sob a presidência do vereador JOSÉ ANTONIO MORAES. Verificada a ausência do Primeiro 

Secretário, assumiu os trabalhos da 1ª Secretaria o Segundo Secretário vereador MARCELO 

RODRIGUES. 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 e SILVIO 

JORGE DE OLIVEIRA. Não se fez presente o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO. 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: 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 MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, discorreu assuntos sobre a questão do CORONAVÍRUS, observou que é extremamente 

importante seguir as recomendações de prevenção e que a população não entre em pânico, sugeriu ações 

para melhor informar a comunidade, destacou a reinauguração do Centro de Saúde Pedro Dirceu Jóia e 

sugeriu a preparação do local com profissionais equipados para atendimento imediato para eventuais 

casos suspeitos do CORONAVÍRUS. Com a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Marcelo Rodrigues pelo discurso sobre o 

CORONAVÍRUS e afirmou que realmente temos que nos preocupar. Manifestou pesar pelo falecimento 

do ex-jogador e servidor do município senhor Everck Tiago da Silva (Tiaguinho), disse que era um 

grande amigo e uma ótima pessoa que vai deixar muitas saudades. Comentou sobre a paralisação das 

aulas conforme determinado pelo governo estadual e sugeriu que o prefeito adote esta mesma medida 

nas escolas municipais. Parabenizou o prefeito com relação a achegada das novas caçambas de entulhos 

e com isso espera que possa atender a demanda. Finalizando citou que não esteve presente na sessão 

anterior por conta que infelizmente acabou pegando a doença da dengue. Usando a palavra o vereador 

SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, disse que realmente a situação do CORONAVÍRUS 

é preocupante, disse que tem acompanha na cidade de Londrina os profissionais da saúde trabalhando 
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sempre com máscaras e uso intenso de álcool gel, portanto temos que seguir as instruções de prevenção 

e pedir a proteção de Deus. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

cumprimentou os presentes, destacou o projeto apresentado que trata de empréstimo de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), destinados a ampliação e renovação da rede de iluminação pública. Comentou 

assuntos sobre a questão do CORONAVÍRUS e citou que realmente é necessário tomar os devidos 

cuidados para que essa doença não se propague em nossa cidade. Finalizando manifestou pesar pelo 

falecimento do jovem Everck Tiago da Silva (Tiaguinho), citou que ele era um grande amigo e que 

sente muito essa perda irreparável. Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Marcelo Rodrigues pelo que mencionou sobre a 

questão do CORONAVÍRUS, enfatizou que estamos passando por um momento crítico com relação a 

essa pandemia e infelizmente temos que mudar os hábitos e seguir as precauções necessárias. 

Parabenizou o prefeito pela reinauguração do Centro de Saúde Pedro Dirceu Jóia e pela aquisição de 

novas caçambas para coleta de entulhos. Em seguida comentou assuntos sobre o projeto e Lei que trata 

sobre Abertura de Crédito no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Finalizando discorreu 

assuntos sobre a viagem que fez juntamente com o vereador Sergio Rizzo a Brasília - DF. Usou a 

palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, manifestou 

condolências para as famílias enlutadas dos jovens Alifer W. da Silva Teixeira e Everck Tiago da Silva 

(Tiaguinho). Destacou que no dia 07/03 foi realizado pela Paróquia João batista e pelo município, um 

evento em benefício das mulheres. Parabenizou o prefeito pelas caçambas adquiridas e pelo projeto de 

Abertura de Crédito para melhorias na iluminação pública. Em seguida disse que foi eleita vereadora e 

sabe das suas atribuições entre e elas a de fiscalizar. Prosseguindo parabenizou o prefeito pela 

reinauguração do Centro de Saúde Pedro Dirceu Jóia, destacou que local ficou com uma estrutura de um 

mini-hospital e sugeriu que o local seja preparado para atendimento exclusivo de eventuais casos de 

CORONAVÍRUS. Finalizando falou sobre o decreto do governo do estado sobre a paralisação das aulas 

a partir do dia 20/03, no entanto destacou que muitos alunos desde já se ausentaram das aulas, más que 

serão isentados dessas faltas. Fazendo uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, 

cumprimentou os presentes, disse que louvável a preocupação de todos nós com essa questão do 

CORONAVÍRUS. Parabenizou o prefeito pela inauguração do Centro de Saúde Pedro Dirceu Jóia e 

pela aquisição de mais 20 unidades de caçambas para coleta de entulhos, citou que isso é muito 

importante para melhor atender o setor da construção civil de nossa cidade. Finalizando ressaltou que 

essa é a melhor Câmara de Vereadores que Florestópolis já teve e comentou sobre o projeto de Lei 

apresentado pelo Executivo que trata sobre Operação de Crédito. Usou a palavra o presidente deste 

Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, comentou sobre o 

Ato da Mesa suspendendo o público nas sessões devido a pandemia do CORONAVÍRUS e comentou a 
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respeito. Ainda sobre o Coronavírus citou que temos que seguir as recomendações da OMS e do 

Ministério da Saúde, para que não aconteça no Brasil o que está acontecendo na Itália e pedir a Deus 

que essa doença não chegue em nossa cidade. Em seguida parabenizou o prefeito pela inauguração do 

Centro de Saúde Pedro Dirceu Jóia e pela aquisição de novas caçambas para coleta de entulhos. 

Finalizando manifestou votos de pesar pelo falecimento do senhor Everck Tiago da Silva (Tiaguinho), 

desejou que Deus na sua imensidão conforte os familiares e amigos. Ordem do Dia: Não havendo 

matérias em seguida foi passado para as Explicações Pessoais: Inscrito o vereador MARCELO 

RODRIGUES, manifestou condolências pelo falecimento do jovem Alifer W. da Silva Teixeira, 

destacou que esse jovem foi para outra cidade batalhar em busca de melhorias e infelizmente aconteceu 

essa fatalidade, portanto que Deus possa confortar os familiares. Finalizando também manifestou pesar 

pelo falecimento do senhor Everck Tiago da Silva (Tiaguinho), falou que este rapaz era uma das pessoas 

mais humildes que já conheceu. Não havendo mais inscritos 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 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                                                      Sergio Miranda Rizzo 
                        Presidente                                                                      1º Secretário 


