CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 05ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 20 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, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE
OLIVEIRA. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos
com a leitura de um texto Bíblico feita pelo vereador José Antonio Moraes. Na sequência o senhor
presidente determinou ao assessor administrativo para distribuir aos nobres Edis, cópias da ATA da
sessão anterior e dispensou a leitura. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do
Dia: Correspondência: Ministério Público do Estado do Paraná - Ofício nº 024/2018, comunicando a
instauração do Procedimento Preparatório nº MPPR-0114.18.000253-6. Expedientes do Legislativo:
Indicações nºs 06, 07, 08, 09 e 10/2018. Projeto de Lei nº 03/2018 - LEGISLATIVO - Súmula: Institui
no Município de Florestópolis, o mês "Janeiro Branco", dedicado à realização de ações educativas para
difusão da saúde mental. Expedientes do Executivo: Ofício nº 95/2018, em anexo exposição de
motivos, estudo de impacto financeiro e o projeto de Lei Complementar nº 04/2018 - Súmula: Cria
cargos de provimento efetivo e dá outras providências; e o Ofício nº 50/2018, em anexo exposição de
motivos, estudo de impacto financeiro e o projeto de Lei nº 06/2018 - Súmula: Autoriza o Poder
Executivo Municipal a aderir ao programa de recuperação de crédito 2017 da SANEPAR - RECRED
2017, seu regulamento e anexo instituído pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR,
para negociação de valores referentes aos serviços de saneamento prestados e não pagos pelo
município de Florestópolis - PR. Após leitura as referidas proposições foram encaminhadas para as
devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. Por fim, foi submetida a
apreciação do Plenário a ATA da Sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. PALAVRA
LIVRE: Fez uso da palavra o vereador o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os
presentes, comentou assuntos sobre sua indicação solicitando que seja feito o desembarque dos
usuários do ônibus da saúde, nos mesmos locais de embarque. Solicitou ao prefeito que estude as
possibilidades de atender os produtores rurais quanto ao cascalhamento de vias rurais, e ainda, falou
sobre os buracos em algumas ruas da cidade e informou que teve uma boa notícia que isso logo será
resolvido. Usando a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes,
discorreu assuntos sobre suas indicações apresentadas que trata sobre o Refis Florestópolis, que trata
sobre medidas para melhorar o atendimento quanto as solicitações de reparos da iluminação pública,
que trata sobre a aquisição de uma academia ao ar livre para ser instalada nas imediações do ginásio de
esportes Onício Francisco de Souza e, que trata sobre a revisão geral anual da remuneração dos
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Servidores Públicos Municipais. Com a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO
MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Geomar Mazar pela
indicação apresentada e fez uma sugestão para que o prefeito estude colocar um veículo circular no
município assim como no município de Centenário do Sul. Cedido um aparte ao vereador Marcelo
Rodrigues disse que realmente seria muito importante uma circular em nossa cidade. Prosseguindo o
presidente discorreu assuntos sobre a indicação apresentada pela vereador Silvio Jorge, que trata sobre
o Refis. Comentou sobre o teor mencionado no Ofício apresentado pelo Ministério Público relativo aos
precatórios do município. Finalizando fez esclarecimentos sobre as proposições apresentadas no
Expediente do Dia, e ainda, manifestou repudio ao cantor Aguinaldo Timóteo, quanto aos comentário
infelizes feitos sobre os paranaenses. Fazendo uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE
ALMEIDA, cumprimentou os presentes, agradeceu os profissionais do Hospital Santa Branca pelo
excelente atendimento prestado a seu pai. Sugeriu urgência quanto ao projeto que trata sobre o
concurso público e comentou sobre uma indicação sua a respeito de leiloar veículos inservíveis para o
município, acredita que isso logo será realizado, portanto sugeriu que o recurso seja investido na
aquisição de um ônibus para a Educação. Parabenizou o prefeito pela distribuição de materiais
escolares e com relação ao IPTU, disse que está sendo estudado a possibilidade de conceder prêmios
aos contribuintes que pagam em dias. Finalizando criticou a SANEPAR, pois a alguns dias foi
interrompido o fornecimento de água sem avisos a população. Usou a palavra o vereador JOSÉ
ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos presentes, disse que foi bem lembrado pelo vereador
Geomar Mazar quanto ao cascalhamento das vias vicinais rurais. Sobre os comentários do cantor
Agnaldo Timóteo, informou que ele já se retratou. Prosseguindo comentou assuntos sobre o IPTU, fez
algumas sugestões e disse que o ideal seria fazer um trabalho árduo nas cobranças visando evitar ao
máximo as execuções judiciais. Cedido um aparte ao vereador Marcelo Rodrigues, disse que realmente
é preciso comunicar o contribuinte antes de executar na justiça. Ordem do Dia: Destacado para única
discussão e votação os requerimentos nºs 01, 02 e 03/2018, aprovados por unanimidade.
Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente antes do encerramento, relatou sua
preocupação quanto aos plantões médicos do nosso hospital, pois verificou que o mesmo médico está
escalado para o mesmo mês em 19 (dezenove) plantões, disse que isso é preocupante quanto a
qualidade do atendimento, devido a sobrecarga a esse profissional. Nada mais a se tratar 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.

José Antonio Moraes
Presidente em exercício

Silvio Jorge de Oliveira
1º Secretário
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