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ATA da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 10 dias do 

mês de dezembro 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 

Secretário o senhor presidente designou o 2º Secretário vereador MARCELO RODRIGUES 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, 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. Inicialmente 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: Correspondências: Histórico sobre a vida do senhor Armelindo G. Ortega relatando seu 

trabalho e sua contribuição em inúmeras conquistas em prol do município de Florestópolis. Expedientes 

do Legislativo: A indicação nº 51/2019 de autoria do vereador Marcelo Rodrigues. PALAVRA LIVRE: 

Fez uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, enalteceu o 

munícipe e ex-vereador Armelindo G. Ortega pelo seu esforço e dedicação quando vereador e até os 

dias atuais, na busca por benefícios para o nosso município. Finalizando comentou assuntos sobre sua 

indicação que trata sobre medidas preventivas para pessoas carentes da nossa cidade contra o mosquito 

transmissor da dengue, ressaltou que essa é uma preocupação de todos os vereadores desta Casa de Leis. 

Com a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, parabenizou o 

ex-vereador Armelindo Ortega por tudo que conquistou de bom para o nosso município. Discorreu 

assuntos sobre essa situação crítica que estamos enfrentado de epidemia de dengue, realmente 

precisamos de ações para combater esse mal. Finalizando desejou feliz natal e próspero ano novo para 

toda nossa população. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o cidadão Armelindo Ortega por buscar por benefícios para o 

município sem nenhum interesse político, disse que isso é um grande exemplo. Com relação a situação 

da dengue citou que será realizada uma Audiência pública para tratar desse assunto que realmente tem 

causados muitos danos a nossa população. Finalizando desejou feliz natal e um ano novo cheio de 

realizações a todos. Fazendo uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os 

presentes, ressaltou que os vereadores estão trabalhando sempre com a finalidade de buscar o melhor 

para o município, no entanto citou que muitos pedidos dos colegas Edis não são atendidos pelo prefeito. 

Parabenizou o senhor Armelindo Ortega por tudo que conseguiu para nossa cidade. Finalizando 

comentou assuntos sobre a situação preocupante da dengue e desejou a todos um feliz natal e próspero 

ano novo. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, 

parabenizou o munícipe Armelindo Ortega pelo auxilio na busca de benefícios para Florestópolis. 

Parabenizou as APAE's de Florestópolis e de Porecatu pelos eventos realizados de forma organizada e 
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muito receptiva a todos que participaram. Encerrando desejou a população de nossa cidade um feliz 

natal e próspero ano novo, e ainda, citou que realmente precisamos de ações no combate a dengue. Com 

a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, parabenizou o 

senhor Armelindo Ortega por representar bem e fazer parte da história de Florestópolis. Quanto a 

situação da dengue disse que realmente é preocupante os inúmeros casos confirmados de dengue em 

nossa cidade, portanto precisamos rever essa situação e achar onde está os erros. Fazendo uso da palavra 

o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, disse que realmente 

precisamos reconhecer o trabalho e dedicação do senhor Armelindo Ortega na busca por benfeitorias 

para nossa cidade, portanto por tudo que fez é digno de aplausos e de parabéns. Prosseguindo citou que 

todos os Vereadores que passam por esta Casa de Leis deixam sua contribuição e dedicação em prol de 

conquistar melhorias para o nosso município. Finalizando citou a situação preocupante de epidemia de 

dengue que estamos enfrentando e que realmente precisamos lutar contra esse mal. Usou a palavra o 

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

presentes, sobre a questão da dengue enfatizou que realmente é muito preocupante essa situação que 

estamos enfrentando, disse que será muito importante a realização de Audiência Pública para tratar 

desse tema, e que possamos realmente através de diversas ações combater esse mosquito. Prosseguindo 

parabenizou o senhor Armelindo Ortega por toda sua dedicação e trabalho em busca por benfeitorias 

para nossa cidade, realmente merece nosso reconhecimento. Finalizando informou que devido a LOA 

ainda estar nas Comissões Permanentes para analise e lavrar os pareceres técnicos, ainda não pode ser 

declarado o recesso legislativo, portanto citou que assim que os pareceres estiverem prontos será 

convocada sessões extraordinárias para limpar a pauta e finalizar a sessão legislativa.  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. 

 

 

 

José Antonio Moraes                                                      Sergio Miranda Rizzo 
                        Presidente                                                                       1º Secretário 


