CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 07 dias do
mês de agosto do ano de 2018, 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. Devido a ausência do presidente assumiu os trabalhos de sessão o vice-presidente JOSÉ
ANTONIO MORAIS, imediatamente verificou a ausência do 1º secretário e convidou para assumir os
trabalhos de 1ª secretaria o 2º secretário SANTO CALEGARI. Na ocasião constatou-se a presença dos
seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ
ANTONIO MORAES, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES e SANTO
CALEGARI. Não se fizeram presentes os vereadores ANIBAL BATISTA DA SILVA, SERGIO
MIRANDA RIZZO 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 pela vereadora
Amegilda Neves de Almeida. Na sequência o senhor presidente em exercício solicitou ao assessor
administrativo para distribuir cópias da ATA da Sessão anterior e dispensou a leitura. Em seguida
solicitou ao 1º secretário em exercício para fazer a leitura do Expediente do Dia: Expedientes do
Executivo: Ofício nº 232/2018 - Ref.: Solicitação de retirada dos projetos de lei complementar nº 01,
02 e 08/2018 de apreciação. Ofício nº 233/2018, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº
018/2018 - Súmula: Dispõe sobre a instituição do Fundo Municipal de Educação - FME e dá outras
providências. Após leitura a proposição foi encaminha 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, disse que é uma satisfação estar retornando as
sessões e prosseguindo comentou assuntos sobre as eleições que se aproximam e alertou a população
para acompanhar os debates e as propostas e que realmente todos possam usar o voto pelo bem do
país. Com a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, relatou
algumas críticas nas redes sociais sobre veículos sucateados no barracão da prefeitura, disse que
realmente há algumas sucatas que ficaram da gestão anterior. Finalizando disse que esteve
acompanhando alguns serviços no loteamento Letícia Sampaio e ficou muito preocupado devido
algumas irregularidades que presenciou, portanto espera isso seja corrigido o quanto antes para que
futuramente isso não traga prejuízos para o município. Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO
RODRIGUES, cumprimentou os presentes, concordou com o vereador Geomar Mazar quanto a
questão dos veículos sucateados e disse que em toda gestão é preciso leiloar os veículos inservíveis e
sempre renovar a frota. Citou que várias ruas do município estão com buracos e sugeriu ao Executivo
que seja feito operação tapa buracos com urgência. Com relação a situação do loteamento Letícia
Sampaio citado pelo vereador Geomar Mazar, disse que o vereador têm razão e é preciso acompanhar
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os serviços de infraestrutura em todos os loteamentos do município. Usou a palavra o vereador JOSÉ
SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, manifestou votos de pesar pelo falecimento do
vereador Paulo Rafael Balduino Gregori do município de Miraselva, que Deus possa confortar toda a
família e amigos nesse momento de dor. Ordem do Dia: Destacado para apreciação dos nobres
vereadores a ATA da sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. Atendendo a solicitação do
Executivo contida no Ofício nº 232/2018, foram retirados de apreciação os projetos de Leis
Complementares nºs 01, 02 e 08/2018. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador MARCELO
RODRIGUES, citou que realmente tivemos uma grande perda se tratando do falecimento do vereador
Paulo Rafael Balduino Gregori, manifestou condolências aos familiares e solicitou ao senhor
presidente que seja enviado uma nota de pesar a Família e para a Câmara Municipal de Miraselva. Não
havendo inscritos o senhor presidente em exercício antes do encerramento, comentou sobre o
falecimento do nobre vereador Paulo Rafael Balduino Gregori, e quanto ao solicitado pelo vereador
Marcelo Rodrigues com certeza será atendido. Nada mais a se tratar agradeceu a presença dos nobres
Edis, enalteceu os servidores deste Legislativo pelo excelente trabalho desenvolvido no dia a dia,
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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