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ATA da 04ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 20 dias do 

mês de março do ano de 2017, 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 SOARES PEIXOTO, JOSÉ 

ANTONIO MORAES, 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 Marcelo. Em seguida o primeiro secretário fez a 

leitura do Expediente do Dia: As indicações nºs 18 a 21/2017 e os requerimentos nºs 09 a 11/2017. 

PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA 

RIZZO, cumprimentou os presentes, noticiou o falecimento do saudoso senhor Celso Martins, popular 

Celso Zóião, disse que realmente essa é uma notícia muito triste para todos nós, pois se trata de uma 

excelente pessoa, por fim manifestou votos de pesar aos familiares do falecido. Com a palavra o 

vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, expressou suas condolências 

pelo falecimento do senhor Celso Martins. Prosseguindo comentou assuntos sobre sua indicação 

referente ao basquete, e parabenizou o senhor Marcio pelo trabalho voluntário que faz treinando garotos 

no basquete. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, após os 

cumprimentos aos presentes, manifestou condolências a família Martins pelo falecimento do senhor 

Celso Martins. Continuando falou sobre o projeto do Marcio no basquete e se colocou favorável a 

solicitação do vereador Silvio Jorge com relação a escolinha de basquete. Mencionou a presença de 

membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que, estão na luta contra a reforma da previdência, 

disse que apóia essa causa e sugeriu a realização de uma Audiência Pública nesta Casa de Leis, para 

deliberar sobre tal. Finalizando comentou sobre seu requerimento que objetiva a conquista de materiais 

para nossa cidade. Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e destacou o trabalho realizado pelo 

senhor Marcio que, treina garotos no basquete. Encerrando disse que realmente tivemos uma perda 

muito grande com o falecimento do saudoso senhor Celso Martins, fez elogios ao falecido que em vida 

foi uma excelente pessoa em todos os aspectos, para nós fica a saudade e os sentimentos de pesar aos 

familiares e amigos. Usou a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os 

presentes, manifestou votos de condolências a família enlutada do senhor Celso Martins. Em seguida 

comentou sobre sua indicação solicitando a pavimentação asfáltica da Rua das Camélias. Quanto a 

reforma da previdência disse que a bancada do seu partido o PDT, é totalmente contra essa reforma 

proposta pelo governo federal. Finalizando parabenizou o Marcio pelo trabalho com os garotos no 

basquete. Fez uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, 

expressou votos de pesar a família do saudoso senhor Celso Martins e desejou que Deus o conserve em 

um bom lugar. Prosseguindo falou sobre o trabalho voluntário realizado pelo senhor Marcio no 

basquete, citou ainda outras categorias onde pessoas fazem um trabalho voluntário, como a capoeira por 
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exemplo, e disse que se alegra com pessoas que fazem esse tipo de trabalho, é muito importante e 

gratificante, portanto manifestou total apoio. Fazendo uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI, 

cumprimentou os presentes, destacou o brilhante trabalho realizado pelo Marcio no basquete com as 

crianças e parabenizou-o. Finalizando comentou sobre sua indicação solicitando reparos em defeitos na 

pavimentação ao longo da Rua Sebastião Ferreira Ribeiro. Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES 

PEIXOTO, após cumprimentar os presentes, afirmou que se sente muito triste com o falecimento do 

amigo Celso Martins, que foi um grande companheiro e que ajudou muita gente em nossa cidade. 

Comentou sobre o trabalho realizado pelo Marcio no basquete e disse que está de parabéns. 

Prosseguindo disse que os vereadores foram eleitos para trabalhar pelo povo, falou sobre o desemprego, 

porém sugeriu que é preciso cobrar do prefeito a instalação de um novo parque industrial, pois é 

necessário e urgente a geração de empregos para nossa população. Usando a palavra o vereador 

GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, expressou votos de pesar aos familiares do 

saudoso Celso Martins, verdadeiramente foi uma grande perda para todos nós por se tratar uma ótima 

pessoa de uma família muito especial. Discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando ao prefeito, 

que estude as possibilidades de conceder leite sem lactose para crianças até 03 anos de idade, que 

sofrem de intolerância a lactose. Finalizando disse que é louvável as indicações dos nobres Edis, porém 

é preciso cobrar do prefeito o atendimento as mesmas, para que possamos atingir os objetivos almejados 

e o bem estar da nossa comunidade. Ordem do Dia:  Destacado para única discussão e votação os 

requerimentos nºs 05, 06, 07 e 08/2017, aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da 

próxima sessão, inclusos os requerimentos nºs 09, 10 e 11/2017, o projeto de Resolução nº 01/2017 e o 

projeto de Lei nº 02/2017 - LEGISLATIVO. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador SILVIO JORGE 

DE OLIVEIRA, externou apoio de todos os vereadores ao Sindicato com relação a questão da reforma 

da previdência. Finalizando solicitou ao senhor presidente o envio de expediente de pesar, a família do 

saudoso Celso Martins, e ainda, sugeriu um minuto de silêncio em respeito ao falecido. Inscrito o 

vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, comentou sobre seu requerimento aprovado, onde solicita 

relatório referente as mortes por câncer em nosso município, pois acredita que a situação de 

falecimentos por causa da doença é fora do comum. Inscrito o presidente deste Legislativo vereador 

SERGIO MIRANDA RIZZO, frisou que a Câmara está a disposição de todos os munícipes tanto antes 

como após as sessões, para esclarecimentos diversos, entendimento na parte política e se necessário 

encaminhamentos para as esferas maiores como os governos estadual e federal. Por fim, atendendo a 

solicitação do vereador Silvio Jorge foi realizado um minuto de silêncio em homenagem ao saudoso 

Celso Martins. Nada mais a se tratar o senhor presidente 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                                                          Silvio Jorge de Oliveira 

Presidente                                                                            1º Secretário 


