CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 09ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 17 dias do
mês de abril 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, o qual verificou a ausência do 1º
secretário e imediatamente solicitou ao 2º secretário para assumir a 1ª secretaria. Na ocasião,
constatou-se a presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: ANIBAL BATISTA DA
SILVA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ ANTONIO MORAES, JOSÉ SOARES PEIXOTO,
MARCELO RODRIGUES e SANTO CALEGARI. Não se fizeram presentes a vereadora
AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA por motivo de viagem a Curitiba; e o vereador SILVIO JORGE
DE OLIVEIRA por motivo de doença. 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 solicitou ao assessor administrativo para distribuir cópias da ATA da
Sessão anterior e dispensou a leitura. Em seguida o 1º secretário em exercício fez a leitura do
Expediente do Dia: Expedientes do Executivo: Ofício nº 127/2018, em anexo exposição de motivos e
o projeto de Lei nº 14/2018 - Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de
crédito com o Banco Regional do Extremo Sul - BRDE, e dá outras providências. Após leitura a
proposição foi encaminhada para as devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os
pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO,
cumprimentou os presentes, mencionou que estão havendo muitas críticas devido aos buracos em
várias ruas da cidade, bem como a falta de redutores de velocidade, enfatizou que isso é do
conhecimento de todos e que acredita que muito em breve essas e outras questões serão resolvidas.
Com a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, quanto ao
projeto de operação de crédito apresentado pelo Executivo, disse que é preciso ser muito bem
analisado e ver se o município tem capacidade para tal endividamento. Fazendo uso da palavra o
vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, disse que o vereador Geomar Mazar
têm razão quanto a questão dos buracos nas ruas e que realmente é preciso que o prefeito se empenhe
ao máximo para resolver essa situação. Parabenizou a secretária de educação pelo contato informando
a entrega dos uniformes nas escolas. Quanto a preocupação do vereador Anibal Batista sobre o projeto
de operação de crédito, disse que realmente é preciso uma análise e estudos para ver a capacidade de
endividamento, sugeriu que o momento é propício para buscar recursos para pavimentação junto aos
deputados e com isso evitar gerar mais ônus ao município. Usando a palavra o vereador JOSÉ
SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, com relação aos uniformes dos alunos parabenizou
o prefeito e a secretária de educação, disse que participou da entrega dos uniformes e que isso é muito
importante para a comunidade. Quanto a operação de crédito para pavimentação falou que realmente
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tem que ser muito bem estudado e havendo possibilidades com certeza deve ser contratado, para levar
pavimentação nos bairros onde não tem. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES,
após os cumprimentos aos presentes, parabenizou o prefeito e a secretária de educação pela entrega
dos uniformes, destacou que isso é um passo muito importante para o município. Quanto a questão da
operação de crédito disse que realmente é preocupante aumentar a dívida, porem se o município tiver
capacidade de endividamento será bem vindo, pois mesmo com esse empréstimo e outros recursos que
virão, ainda não será possível pavimentar todas as ruas que restam e recapear as que estão precisando.
Com a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, disse que todos os
vereadores tem se preocupado com o desenvolvimento do município e buscado recursos junto aos
deputados, afirmou que isso é muito importante e que é preciso continuar se empenhando para
conseguir benefícios para a comunidade. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador
SERGIO MIRANDA RIZZO, após cumprimentar os presentes, noticiou a vinda de mais neto ao
vereador José Antonio Moraes. Em seguida fez a leitura e comentou a respeito de um informativo do
portal da transparência do Palácio Iguaçu, informando a liberação de recursos para Florestópolis.
Prosseguindo disse que é preciso acontecer, é preciso que as coisas saem do papel e vire realidade para
que o cidadão ao encontrar o vereador agradeça pela pavimentação, pelo recapeamento, pelo redutor
de velocidade, por melhorias na saúde, educação e etc. Por fim, citou que na Rua das Camélias
conhecida como a rua das promessas, foi retirado um pé de colorau que faz muito tempo que ali
existia, portanto uma moradora disse que se não sair o asfalto ela ficará muito indignada. Ordem do
Dia: Destacado para apreciação dos nobres vereadores a ATA da sessão anterior, sendo aprovada por
unanimidade. Destacado para única discussão e votação o requerimento nº 05/2018 e o projeto de
Resolução nº 01/2018, aprovados por unanimidade. Projetos da pauta: 2ª e última discussão e
votação do projeto de Lei nº 03/2018 - LEGISLATIVO, aprovado por unanimidade. 1ª discussão e
votação dos projetos de Leis nºs 06, 08 e 011/2018, aprovados por unanimidade, sendo convocada
uma sessão extraordinária a realizar-se após a presente, para deliberação dos projetos de Leis nºs 06,
08 e 011/2018. 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.

Silvio Jorge de Oliveira
Presidente em exercício

Santo Calegari
1º Secretário em exercício

25

