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ATA da 02ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 26 dias do 

mês de fevereiro 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. 

Com a ausência do presidente vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, assumiu os trabalhos de sessão o 

vice-presidente vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Na ocasião constatou-se a presença dos 

seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ 

SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI,  SERGIO MIRANDA RIZZO e 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fizeram presentes os vereadores ANIBAL BATISTA DA SILVA 

e JOSÉ ANTONIO MORAES. Havendo quórum o senhor presidente em exercício declarou aberta a 

Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita pelo vereador Sergio Miranda 

Rizzo. Na sequência o senhor presidente em exercício solicitou ao assessor administrativo VALNÊS 

CARDOSO MARIANO, para distribuir cópias da ATA da Sessão anterior e dispensou a leitura. Em 

seguida solicitou ao 1º secretário para fazer a leitura do Expediente do Dia: Expedientes do Legislativo: 

As indicações nºs 03 e 04/2019. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR 

CASTRO, cumprimentou os presentes, destacou que as indicações são reivindicações da população e que 

todas de sua autoria serão entregues para as pessoas que fazem os pedidos, pois infelizmente as indicações 

raramente são atendidas pelo Executivo. Usou a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito pela inauguração do conjunto Habitacional Vereador 

José Alves dos Santos. Ressaltou que está sendo realizado pelo município processo de licitação para 

aquisição de uniformes para nossos alunos, sugeriu para que se estude as possibilidades de incluir calçados 

para os alunos. Finalizando solicitou o envio de expediente aos órgãos competentes do estado para que 

Florestópolis seja beneficiado com o transporte metropolitano. Com a palavra o vereador SANTO 

CALEGARI, cumprimentou os presentes, manifestou apoio ao vereador Geomar Mazar pelas indicações, 

principalmente a indicação do lanche para os pacientes que vão de madrugada para Londrina e região, disse 

que tem feito esse pedido por várias vezes sem êxito, portanto isso verdadeiramente seria um benefício 

muito importante para nossa comunidade. Finalizando parabenizou o prefeito e as Famílias que foram 

contempladas com as casas do conjunto Habitacional Vereador José Alves dos Santos. Fazendo uso da 

palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre sua 

indicação solicitando a construção de redutores de velocidade (quebra-molas), na marginal da Rua 

Ezequias Braz da Silva na confluência com as Rua Venezuela e a Rua das Acácias, visto que veículos estão 

utilizando a via para fazer ultrapassagens a caminhões colocando em risco a vida de pedestres, portanto 

espera especial atenção do prefeito antes que aconteça algum acidente grave no local. Encerrando 

parabenizou o prefeito pela inauguração do conjunto Habitacional Vereador José Alves dos Santos. Usando 

a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, informou sobre 

um pedido do MST para usar o recinto da Câmara para realização de uma Audiência Pública para tratar 

assuntos sobre a Violência contra a Mulher. Destacou a iniciativa do deputado Cobra Repórter quanto a 

duplicação da PR-170, realmente isso seria um benefício importantíssimo não só para Florestópolis, mas 
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para toda a região. Prosseguindo ressaltou os partos que estão sendo realizados em nosso hospital e 

parabenizou todos que se empenharam para a liberação do centro cirúrgico, pois isso traz um benefício 

muito grande para as gestantes de nosso município. Finalizando comentou assuntos sobre a inauguração do 

conjunto Vereador José Alves dos Santos, manifestou total apoio ao vereador Marcelo Rodrigues quanto a 

questão do transporte metropolitano e discorreu assuntos sobre a Lei qual projeto de sua autoria, que 

impede a cobrança de taxa mínina pela SANEPAR. Fez uso da palavra o vereador SERGIO MIRANDA 

RIZZO, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre a reforma da previdência e disse não 

concordar com a proposta enviada ao congresso pelo presidente Jair Bolsonaro. Cedido um aparte aos 

vereadores Marcelo Rodrigues e Amegilda Neves, apoiaram o vereador com relação a questão da reforma 

da previdência. Em seguida disse que infelizmente o Executivo não atende as indicações dos vereadores, 

citou que a um ano fez uma indicação de muita relevância, sobre a instalação de um ar-condicionado na 

UBS do Jardim Floresta. Em seguida solicitou o apoio dos colegas Edis e do prefeito no enfrentamento a 

Usina Central Paraná, quanto as casas de propriedade da empresa que estão abandonadas, disse que isso é 

inadmissível e precisamos tomar as devidas providências. Usou a palavra o presidente em exercício 

vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, disse que é uma honra substituir o 

presidente José Antonio Moraes que está em viagem a Curitiba, e ainda, justificou a ausência do vereador 

Anibal Batista da Silva por motivos pessoais. Parabenizou o prefeito pela inauguração do conjunto 

Vereador José Alves dos Santos e disse a vereadora Amegilda que com certeza o pedido do MST para usar 

o recinto da Câmara será deferido pelo nosso presidente. Parabenizou os vereadores Geomar Mazar e José 

Soares Peixoto pelas matérias apresentadas e comentou assuntos sobre a questão do atraso no fornecimento 

dos uniformes e material escolar para os nossos alunos. Finalizando comentou assuntos sobre a reunião da 

AVEMPAR da qual é o presidente, agradeceu o apoio dos colegas Vereadores e dos servidores desta Casa 

de Leis e da chefe de gabinete Alessandra Regina, que se fizeram presentes e se empenharam para a 

realização de tal. Não havendo matérias para a Ordem do Dia foi passado para as Explicações Pessoais: 

Inscrito o vereador MARCELO RODRIGUES, enalteceu o deputado Cobra pela excelente iniciativa em 

busca da duplicação da PR-170, realmente isso seria muito importante visto que já perdemos muitas vidas 

em acidentes na referida via. Não havendo mais inscritos o senhor presidente em exercício agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrei esta ATA que, após ser submetida a 

apreciação dos nobres Edis, 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                                                      Sergio Miranda Rizzo 
Presidente                                                                        1º Secretário 


