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ATA da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 15 dias do 

mês de outubro 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, verificada a ausência do 1º e do 2º 

Secretário o senhor presidente designou o vice-presidente vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA 

para assumir os trabalhos da 1ª Secretaria. Na ocasião, constatou-se a presença do PRESIDENTE e dos 

seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, ANIBAL BATISTA DA SILVA, 

GEOMAR MAZAR CASTRO, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se 

fizeram presentes os vereadores JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES e 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. Na 

sequência o senhor presidente solicitou ao 1º secretário em exercício para fazer a leitura da ATA da 

sessão anterior que, logo após foi submetida a apreciação dos Nobres Vereadores e aprovada por 

unanimidade. Expediente do Dia: Expedientes do Executivo: Ofício nº 251/2019, em anexo exposição 

de motivos e o projeto de Lei nº 39/2019 - Súmula: Institui o Programa Municipal de parcerias Público-

Privadas e dá outras providências; Ofício nº 252/2019, em anexo exposição de motivos e o projeto de 

Lei nº 40/2019 - Súmula: Dispõe sobre o Fundo Garantidor das parcerias Público-Privadas do município 

de Florestópolis e dá outras providências. Após leitura as proposições foram encaminhada para as 

devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso 

da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, comentou 

assuntos relativos aos projetos de Leis apresentados pelo Executivo que trata sobre as parcerias Público-

Privadas. Prosseguindo falou sobre a situação da educação, fez a leitura de um texto em homenagem aos 

professores e parabenizou o vereador e professor José Antonio Moraes, se estendendo a todos os 

professores do nosso município pelo Dia do Professor. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou os vereadores e professores José Antonio Moraes 

e Amegilda Neves de Almeida pela comemoração do Dia do Professor, estendeu a todos os professores 

da rede municipal, estadual e federal. Destacou a passagem do Dia das Crianças e enalteceu a todos os 

empresários e demais colaboradores que realizaram eventos proporcionando diversão para as nossas 

crianças. Fazendo uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os 

presentes, destacou o Dia do Professor e parabenizou os professores Amegilda Neves e José Moraes, 

estendendo a todos os professores de nossa cidade. Continuando justificou sua ausência na sessão 

anterior, tendo em vista que esteve em Curitiba no gabinete do deputado Cobra Repórter em busca de 

liberação de recursos para o nosso município, em especial para reformas e possível ampliação da UBS 

Copel, bem como destacou que foi conquistado junto ao deputado Kits esportivos que será entregue a 

secretaria de esportes do município. Usando a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, 
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cumprimentou os presentes, parabenizou todos os professores pelo Dia do Professor, em especial 

parabenizou os professores e vereadores José Moraes e Amegilda Neves. Prosseguindo enfatizou que foi 

bem lembrado pelo vereador Silvio Jorge quanto aos eventos realizados no Dia das Crianças, realmente 

todos que proporcionaram momentos de alegria para nossas crianças estão de parabéns. Em seguida 

comentou assuntos sobre os projetos de Leis do Executivo que tratam sobre as parcerias Público-

Privadas. Finalizando discorreu assuntos sobre a situação de depressão que estamos vivendo na política 

e isso vem afetando a sociedade de modo geral. Fez uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os professores pela passagem de seu dia em especial 

parabenizou o professor José Moraes e a professora Amegilda Neves. Finalizando parabenizou as 

pessoas que realizaram os eventos na nossa cidade em comemoração do Dia das Crianças. Usou a 

palavra o presidente deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos 

presentes, destacou que em seu segundo mandato de prefeito teve a honra de construir e inaugurar o 

posto de saúde Carlos Chagas da Copel, que realmente está necessitando de uma boa reforma. Ressaltou 

que hoje comemora-se o Dia do Professor, parabenizou a professora Amegilda Neves e estendeu a todos 

os professores das redes municipal, estadual e federal, enfatizou que é professor aposentado e que foi 

uma honra lecionar, disse ainda, que os professores merecem muito mais respeito pelo que representam 

para a humanidade. Prosseguindo salientou que esse mês é um mês de comemorações, destacou o Dia 

das Crianças e o Dia da Padroeira do Brasil, por sinal muito respeitado pelos Católicos, disse que foram 

realizados eventos maravilhosos em comemoração ao Dia das Crianças, estão todos de parabéns. 

Finalizando parabenizou o vereador Geomar Mazar pela luta em busca de recursos e melhorias para o 

nosso município. Ordem do Dia: Não havendo matérias 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 em exercício MARCELO RODRIGUES, 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 


