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ATA da 02ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 03 dias do 

mês de março do ano de 2020, 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. Verificada a ausência do presidente por motivo de viagem a Curitiba - PR, assumiu a 

presidência o vice-presidente vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Na ocasião, constatou-se a 

presença dos seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, ANIBAL BATISTA DA 

SILVA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, 

SANTO CALEGARI, SERGIO MIRANDA RIZZO e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. 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. Expediente do Dia: Expedientes 

do Legislativo: A indicação nº 01/2020 de autoria do vereador Silvio Jorge de Oliveira. Projeto de Lei 

Legislativo nº 03/2020 de autoria do vereador Sergio Miranda Rizzo - Súmula: Institui procedimentos 

de controle da frota municipal e dá outras providências, após leitura o referido projeto foi encaminhado 

para as devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: 

Fez uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou o 

prefeito pela entrega dos Kits Escolares e Uniformes, enfatizou que o bom desenvolvimento de uma 

sociedade se faz através de investimentos e melhorias na Educação. Solicitou uma indicação ao 

Executivo para que seja feito limpeza no local onde funcionava a Associação dos Servidores. Em 

seguida sugeriu ao presidente o envio de expediente ao senador Oriovisto Guimarães, solicitando a 

liberação de recursos para o nosso município visto que ele têm disponibilizado recursos para municípios 

da nossa região. Finalizando parabenizou o vereador Silvio Jorge pela indicação apresentada e 

comentou a respeito. Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, 

parabenizou o prefeito pela distribuição dos Kits Escolares e Uniformes entregues nas escolas de nosso 

município. Prosseguindo agradeceu ao deputado Evandro Roman pela emenda destinada ao nosso 

município de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para investimentos na Saúde, citou 

que é muito importante o auxilio dos deputados para o desenvolvimento de nossa cidade. Usando a 

palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, quanto aos Kits 

escolares e uniformes citou que isso foi uma promessa de campanha e que está sendo cumprida e espera 

que tenha sequência. Agradeceu ao deputado Rubens Bueno pela liberação de recursos no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), para custeio na Saúde. Destacou que esse mês comemora-se o Dia 

Internacional da Mulher e comentou sobre assunto. Finalizando disse espera que esse ano seja de 

realizações e conquistas para o município e que os Edis desta Casa continuem a votar e aprovar os 

projetos e assim continuar a honrar o povo até o fim do mandato. Fazendo uso da palavra o vereador 

GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Silvio Jorge pela 

indicação que trata sobre os Bueiros Inteligentes. Destacou que a deputada Sleutjes teve apenas 03 votos 

em nosso município no entanto destinou uma emenda no valor de R$ 214.000,00 (duzentos e catorze 

mil reais), para a aquisição de 01 (um) ônibus para a Educação, agradeceu a deputada por atender esse 

pedido que será muito importante para nossa cidade. Em seguida comentou assuntos sobre a situação 

crítica da pavimentação asfáltica de algumas ruas de bairros novos de nossa cidade, citou que está sendo 
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realizado recapes em algumas ruas que se encontram em melhor condições que outras, explicou que isso 

ocorre por conta da medição que foi feita e que logo será feita outra medição para novos recapes. Fez 

uso da palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, comentou assuntos 

sobre seu projeto de Lei que trata sobre o controle de frotas do município, enfatizou que essa proposição 

é muito importante no que se refere a fiscalização que é uma das atribuições do vereador. Em seguida 

discorreu assuntos sobre a situação do Material Didático e segundo informações o fornecimento está 

tendo problemas, pois o consórcio contratado está sob investigação de irregularidades pelo MP. 

Continuando falou sobre situação da distribuição do leite do Programa Leite Das Crianças do Estado, 

citou que há rumores de uso de política na distribuição do leite que acaba sobrando. Finalizando 

comentou assuntos sobre a situação da mudança do horário de trabalho ocorrida em alguns setores da 

Saúde. Usando a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, parabenizou o 

prefeito quanto a distribuição dos Kits Escolares. Quanto a questão dos recapes disse que no ano 

passado solicitou por intermédio de uma indicação o recape da Rua Santo Inácio que realmente se 

encontra com muitos buracos e por ser um uma área central da cidade espera que o prefeito atenda esse 

pedido com urgência. Finalizando parabenizou o vereador Silvio Jorge pela indicação apresentada. Usou 

a palavra o presidente em exercício vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os 

presentes, explanou assuntos sobre sua indicação apresentada que trata sobre os Bueiros Inteligentes, e 

espera que o prefeito e sua equipe possam analisar com especial atenção, pois se trata de algo que com 

certeza será um benefício enorme para o município. Parabenizou o vereador Sergio Rizzo pelo projeto 

apresentado que trata sobre o controle de frota do município e comentou a respeito. Em seguida disse 

que é uma honra estar substituindo o presidente José Antonio Moraes, que se encontra em Curitiba 

tratando de assuntos relevantes de interesse de nossa cidade. Finalizando parabenizou o prefeito pela 

entrega dos Kits Escolares e comentou assuntos sobre a questão do horário de trabalho dos profissionais 

do setor da Saúde do nosso município. Cedido um aparte ao vereador Sergio Rizzo fez ponderações 

sobre essa questão horário de trabalho no setor da Saúde. Ordem do Dia: Não havendo matérias e não 

havendo inscritos nas Explicações Pessoais, o senhor presidente em exercício agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se esta ATA que, após lida pelo 1º secretário será 

submetida à apreciação dos nobres Edis e não havendo retificação, será devidamente aprovada e 

assinada, e para constar VALNÊS CARDOSO MARIANO, ____________, assessor administrativo, a 

digitou e a subscreveu. 

 

 

 

Marcelo Rodrigues                                             Amegilda Neves de Almeida 
             Presidente em exercício                                          1ª Secretária em exercício 


