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ATA da 06ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 27 dias do 
mês de março do ano de 2018, 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. Constatada a ausência do presidente assumiu os trabalhos de sessão o vice-presidente vereador 
JOSÉ ANTONIO MORAES. Na ocasião, constatou-se a presença do PRESIDENTE em exercício 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 em exercício declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os 
trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita pela vereadora Amegilda Neves de Almeida. Na 
sequência o senhor presidente em exercício determinou ao assessor administrativo para distribuir cópias 
da ATA da Sessão anterior e dispensou a leitura. Não havendo matérias para o Expediente do Dia, o 
senhor presidente em exercício deixou a PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador SILVIO 
JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, destacou que se inicia a semana santa, desejou a 
todos uma semana abençoada e com muita paz e que tenhamos uma ótima páscoa. Usou a palavra o 
vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Silvio 
Jorge pelas palavras sobre a semana santa e que realmente possamos comemorar uma ótima páscoa. 
Finalizando destacou que muitos moradores estão reclamando quanto aos buracos nas ruas e cobrou 
providências do Executivo para resolver essa situação. Com a palavra o vereador ANIBAL BATISTA 
DA SILVA, cumprimentou os presentes, desejou a todos uma abençoada semana e uma feliz páscoa. 
Finalizando destacou o excelente trabalho desenvolvido pelos nobres Edis desta Casa de Leis. Fazendo 
uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, também 
desejou uma ótima páscoa a todos com muita paz e saúde. Destacou o baile de aleluia que será realizado 
pelo Rotary clube de Florestópolis. Encerrando falou sobre as demandas do município e tem se 
empenhado para representar bem o povo e lutar para resolver os problemas com muito trabalho. Usou a 
palavra o presidente em exercício vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos 
presentes, desejou a todos uma páscoa com muitas felicidades e que Deus habite em nossos corações. 
Destacou a renuncia do governador Beto Richa para disputar o senado, com isso assumirá o governo a 
vice Cida Borghetti, contudo espera que isso possa trazer benefícios para o nosso Estado, especialmente 
para nossa cidade e região. Finalizando destacou o excelente trabalho desempenhado pelos vereadores 
desta Casa de Leis, sempre lutando e se empenhando para conquistar benefícios para o município. 
Ordem do Dia: Destacado para apreciação dos nobres vereadores a ATA da sessão anterior sendo 
aprovada por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão incluso o projeto de Lei nº 
05/2018. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente em exercício 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. 
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