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ATA da 04ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 13 dias do 

mês de março 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. Na ocasião, constatou-se a 

presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

ANIBAL BATISTA DA SILVA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ ANTONIO MORAES, JOSÉ 

SOARES PEIXOTO, 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 pelo vereador José Antonio Moraes. Em seguida o primeiro 

secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Correspondências: Rotary Clube de Florestópolis, 

convite aos Nobres Vereadores para participarem do baile de aleluia. PALAVRA LIVRE: Fez uso da 

palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, comentou sobre o 

pronunciamento feito pelo senhor presidente na sessão anterior e que concorda em partes no foi 

mencionado, porém discorda da maneira em que falou sobre o Hospital Santa Branca. Sobre a questão 

das diárias disse que solicitou documentos referentes as diárias dos vereadores da gestão anterior e até 

o momento não teve resposta, portanto solicitou ao senhor presidente que forneça também a concessão 

de diárias do ano de 2017, e ainda, solicitou que seja apresentado os gastos da Câmara Municipal no 

ano 2017. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, 

cumprimentou os presentes, reportando ao vereador Anibal Batista da Silva, disse que realmente deve 

desculpas aos servidores do Hospital e que se retrata com as pessoas sérias que ali trabalham. Quanto 

as diárias afirmou estar despreocupado visto que todas encontram-se no portal da transparência, em 

relação a não ter respondido ainda a solicitação do vereador das diárias da gestão passada, disse que o 

vereador precisa se atualizar ao Regimento Interno, pois no recesso legislativo não conta prazo, 

referente a solicitação das diárias do ano de 2017, citou que foi representado denuncia no Ministério 

Público contra as diárias da vereadora Amegilda Almeida e do vereador José Peixoto, em uma vigem 

de ambos a Brasília, foram apresentados ao Ministério Público todos os documentos solicitados e a 

denuncia foi arquivada, referente a este mandato solicitou ao nobre vereador que faça as solicitações 

por escrito. Por fim disse não entender quando o vereador citou que se estamos cobrando do Executivo 

também é preciso cobrar do Legislativo, pois apouco tempo o vereador afirmou que o Executivo estava 

em treinamento e que a coisas não andavam. Cedido um aparte ao vereador Anibal disse que temos 

sim que cobrar do Executivo assim como do Legislativo. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE 

DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou o senhor presidente pelo excelente trabalho 

em seu primeiro mandato, disse que o presidente se excedeu um pouco na sessão anterior mas teve a 

hombridade de se desculpar. Cedido um aparte ao presidente após os cumprimentos aos presentes, 

agradeceu o vereador Silvio Jorge pelas palavras de apoio e comentou sobre suas cobranças feitas na 

sessão anterior, destacou que várias já foram atendidas e que outras serão atendidas brevemente, por 
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isso parabenizou o prefeito Nelson Junior. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA, cumprimentou os presentes, disse que se sentiu constrangida na sessão anterior com o 

discurso do senhor presidente e espera que essa leva de bons fluídos nesta Casa de Leis dure até o fim 

do mandato. Sobre sua viagem a Brasília afirmou que foi muito proveitosa, mas por se tratar de 

dinheiro público é preciso prestar contas e ter transparência sempre. Finalizando destacou que cobra 

muito do Executivo e que infelizmente muitas coisas emperram devido a burocracia. Usando um 

aparte o presidente disse que se retratou com as pessoas de bem do Hospital, porém não retira o que 

disse sobre o sério problema que ocorre naquele local. Fazendo uso da palavra o vereador SANTO 

CALEGARI, cumprimentou os presentes, agradeceu o prefeito municipal por atender sua indicação 

solicitando a manutenção do ar condicionado do ônibus que faz o transporte de universitários. Fez uso 

da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, disse que é importante 

o entendimento entre os vereadores desta Casa e que estão todos de parabéns. Quanto as diárias disse 

estar tranquilo, pois sempre que viajou foi em prol de melhorias para o município e que é necessário 

que os vereadores busquem junto aos seus representantes recursos para a cidade. Com a palavra o 

vereador MARCELO RODRIGUES, após os cumprimentos aos presentes, destacou o ótimo trabalho 

desenvolvido pelo Rotary Clube de Florestópolis. Com relação ao ocorrido na sessão anterior, disse 

que somos imperfeitos e que temos erros e acertos, destacou que em cinco mandatos de vereador 

nunca aconteceu do presidente convidar o prefeito na sessão para expor sobre o trabalho, então o 

senhor presidente está de parabéns por isso e pelo excelente trabalho realizado. Finalizando disse que 

mesmo sendo eleito do lado contrário ao prefeito tem trabalhado em prol de melhorias para o 

município, citou algumas obras em andamento e recursos liberados por deputados que tiveram seu 

apoio, e acredita que todos os vereadores trabalham buscando sempre o bem estar da comunidade. 

Usou a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, disse que 

verdadeiramente todos cometemos erros, contudo parabenizou a vereadora Amegilda, o vereador 

Anibal e o presidente, pela atitude de ambos diante de uma situação adversa entrarem em consenso. 

Continuando falou que visitou alguns postos de saúde do município e disse que são muitas as 

dificuldades, relatou a falta de dentista para atender a comunidade, disse ainda, que algumas pessoas 

reclamaram por ter que aguardarem do lado de fora até que a unidade seja aberta. Finalizando 

comentou assuntos sobre a feirinha aos domingos e fez sugestões ao prefeito com o intuito de 

aperfeiçoar e melhorar a qualidade na organização das feirinhas. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ 

ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, citou que após a tempestade vem a bonança, 

portanto houve cobranças ao Executivo na sessão anterior e conforme informou o presidente muitas já 

foram resolvidas, no entanto a democracia é feita de oposição e situação, afirmou que o sistema 

democrático sem dúvidas é o melhor que existe. Finalizando comentou assuntos sobre a questão das 

diárias. Ordem do Dia: Em cumprimento ao Artigo 143 parágrafo V, Artigo 165 parágrafo III e 

Artigos 185 e 187, ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, destacado para única discussão e 
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votação secreta o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017, da Comissão de Finanças e 

Orçamento, em questão o julgamento de prestação de contas do Executivo Municipal, relativas ao 

exercício financeiro de 2015, após a leitura do referido pelo 1º secretário o senhor presidente colocou a 

proposição em ampla discussão. Usaram a palavra os vereadores ANIBAL BATISTA DA SILVA, 

JOSÉ SOARES PEIXOTO e AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA. Por fim, o senhor presidente 

explanou assuntos sobre a proposição em questão e fez a leitura do Acórdão de Parecer Prévio nº 

502/17 - Primeira Câmara, manifestando de forma unânime pela regularidade das Contas do Executivo 

sem ressalvas, relativas ao exercício financeiro de 2015. Estando todos os nobres Edis esclarecidos 

sobre a matéria em questão, imediatamente o presidente nomeou para atuarem como escrutinadores a 

vereadora Amegilda Neves de Almeida e o vereador Geomar Mazar Castro, ambos juntamente com o 

presidente conferiram a urna e autenticaram as Cédulas de votação. Prosseguindo foi processada a 

votação através de escrutínio secreto, um vereador por vez, sendo chamados nominalmente pelo 

presidente na seguinte ordem: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

ANIBAL BATISTA DA SILVA, GEOMAR MAZAR CASTRO, MARCELO RODRIGUES, SANTO 

CALEGARI, JOSÉ ANTONIO MORAES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e o presidente deste 

Legislativo SERGIO MIRANDA RIZZO. Em seguida os escrutinadores nomeados ao ato, procederam 

à devida apuração, que obteve o seguinte resultado: 05 (cinco) votos favoráveis e 04 (quatro) votos 

contrários à aprovação do projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017, com o resultado o projeto foi 

aprovado e o senhor presidente declarou APROVADAS pela Câmara Municipal, as Contas do 

Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2015. Em seguida o senhor presidente 

informou a pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, sendo inclusos os requerimentos nºs 01, 02 e 

03/2018. 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. 

 
 

  

 

Sergio Miranda Rizzo                                                         Silvio Jorge de Oliveira 
Presidente                                                                           1º Secretário 


