CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 03ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 06 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, sob a presidência do vereador SERGIO MIRANDA RIZZO. Na ocasião, constatou-se a
presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA,
ANIBAL BATISTA DA SILVA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ ANTONIO MORAES, JOSÉ
SOARES PEIXOTO, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fez presente o
vereador MARCELO RODRIGUES. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a Sessão.
Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico pelo vereador José Antonio Moraes. Em
seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Convite: Departamento de
Agricultura e Meio Ambiente, convite aos nobres Edis para participarem de uma reunião sobre o
projeto de Fomento a Piscicultura no município de Florestópolis. Expedientes do Legislativo: As
indicações nºs 03, 04 e 05/2018 e os requerimentos nº 01, 02 e 03/2018. Expediente do Executivo:
Ofício nº 039/2018, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 05/2018 - Súmula: Ratifica o
protocolo de intenções celebrado entre o município de Florestópolis e o Consórcio Intermunicipal de
Segurança Pública e Cidadania - CISMEL, e dá outras providências, após leitura a proposição foi
encaminhada as devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os pareceres. PALAVRA
LIVRE: Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes,
solicitou o envio de expediente parabenizando o Cabo César e todo o efetivo da polícia militar do
destacamento local, pelo excelente trabalho desenvolvido em nosso município e que o mesmo seja
encaminhado ao Comandante do 15º BPM de Rolândia. Comentou sobre sua indicação solicitando a
construção de redutor de velocidade e agradeceu os colegas Edis e o prefeito pelo apoio e presença na
reunião da AVEMPAR realizada em nosso município. Usando a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO
MORAES, cumprimentou os presentes, destacou a presença das mulheres e antecipou congratulações
pelo Dia Internacional da Mulher, em especial a sua esposa Cleide, relatou que recentemente ela
passou por um problema de saúde e teve que passar por um procedimento cirúrgico, todavia encontrase muito bem. Com a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes,
ressaltou que está sendo instalado um mini parque de diversão na Praça da Paz no Jardim Das Flores Jabur, porém disse estar preocupado com a segurança das crianças e por isso solicitou algumas
medidas para evitar que ocorra acidentes com crianças naquele local. Prosseguindo falou sobre o
garoto Murilo filho do goleiro Jeferson, disse que o menino está indo para a escolinha do flamengo,
sugeriu ao prefeito ver as possibilidades de dar um apoio visto que são muitas as despesas para a
família arcar. Fazendo uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes,
discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando ao prefeito que seja feito a manutenção no ar
condicionado de um ônibus que faz o transporte de universitários do município. Fez uso da palavra o
vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, manifestou apoio ao vereador
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Geomar Mazar com relação a situação de apoiar o menino Murilo. Parabenizou os organizadores e
todas as equipes que estão participando do campeonato municipal que está sendo realizado de forma
brilhante. Com a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os
presentes, disse que o vereador Geomar Mazar têm razão em se preocupar com a segurança das
crianças e que realmente é preciso adequações necessárias no referido mini parque. Relatou que sua
indicação apresentada na sessão anterior gerou algumas polêmicas nas redes sociais, a seu ver por
manipulação de algumas pessoas, pois o que consta nas redes sociais não é bem aquilo que foi
apresentado, prosseguindo fez explanações sobre o assunto e citou artigos da Lei Orgânica que dispõe
sobre tal, disse ainda que foi apenas uma indicação e que cabe ao Executivo acatar ou não. Cedido um
aparte ao vereador Geomar Mazar comentou sobre as dificuldades para atender a demanda por
caminhão de terra em nosso município, e que não ha mais como fugir desse assunto sobre uma
possível cobrança por esse serviço. Encerrando a vereador Amegilda disse que realmente é preciso
medidas para melhorar cada vez mais os serviços para a população. Usou a palavra o presidente deste
Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, informou que no mês
de fevereiro o município arrecadou aproximadamente o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais), afirmou que com uma arrecadação dessas não é justo onerar ainda mais a população com taxas
de qualquer tipo de serviço. Continuando criticou duramente alguns deslizes da administração em não
resolver pequenos problemas, como a manutenção em ar condicionado de ônibus, deixar um veículo
parado por quatro meses por conta de um motor de arranque, deixar de colocar ar condicionado em
sala de atendimento ginecológico da UBS do Jardim Floresta, entre outros. Prosseguindo criticou
algumas atitudes administrativas do diretor do hospital servidor Valmir Claudio Rodrigues, e ainda
mencionou várias irregularidades da atual administração, dentre elas o desvio de função de
funcionários contratados por empresa terceirizada para prestar serviços ao Núcleo de Apoio a Saúde da
Família (NASF), e principalmente uma das mais graves a omissão do Executivo a informações
solicitadas pelos vereadores por intermédio de requerimentos. Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 2ª e
última discussão e votação do projeto de Lei nº 07/2018, aprovado por unanimidade. Para pauta da
Ordem do Dia da próxima sessão conforme o disposto nos artigos 185 e 187 do regimento interno
desta Casa de Leis, será destinada exclusivamente para deliberação e votação secreta do projeto de
Decreto Legislativo nº 01/2017, o qual dispõe sobre as contas do executivo relativas ao exercício de
2015. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente 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.

Sergio Miranda Rizzo
Presidente

Silvio Jorge de Oliveira
1º Secretário
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