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ATA da 04ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 19 dias do 

mês de março 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, 

sob a presidência do vereador JOSÉ ANTONIO MORAES. Inicialmente o senhor presidente verificou a 

ausência do 1º secretário e designou o 2ª secretário vereador MARCELO RODRIGUES, para assumir os 

trabalhos da 1ª secretaria. 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, MARCELO RODRIGUES e SANTO CALEGARI. Não se fizeram 

presentes os vereadores 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 solicitou ao 1º 

secretário em exercício para fazer a leitura da ATA da sessão anterior e logo após foi submetida a 

apreciação dos Nobres Vereadores e aprovada por unanimidade. Expediente do Dia: Expedientes do 

Legislativo: As indicações nºs 09 a 12/2019. Projeto de Resolução nº 01/2019 - Súmula: Altera os anexos I 

e II da Resolução nº 01/2011 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 03/2019 - LEGISLATIVO - 

Súmula: Dispõe sobre a remuneração dos cargos de provimento efetivo e em comissão do Poder 

Legislativo Municipal previstos nos anexos da Resolução n.º 01/2011, após leitura as proposições foram 

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

LIVRE: Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, 

manifestou pesar pelo falecimento do senhor Carmão Beluso. Prosseguindo discorreu assuntos sobre suas 

indicações apresentadas onde solicita providências para que seja feito o recape asfáltico e a construção de 

redutores de velocidade (quebra-molas) na Rua Rosa Sanches dos Reis. Finalizando comentou assuntos 

sobre a situação de animais abandonados as margens da Rodovia, disse que isso é muito preocupante 

devido ao risco de acidentes, portanto solicitou para que sejam tomadas as devidas providências a respeito. 

Fazendo uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, 

esclareceu que no mês anterior enviou expediente ao deputado estadual Tercílio Turini, solicitando seus 

bons préstimos no sentido de viabilizar o transporte metropolitano para Florestópolis, disse que o deputado 

protocolou junto ao órgão competente tal solicitação e que estamos aguardando uma resposta. Em seguida 

comentou assuntos sobre a tragédia ocorrida na escola da cidade de Suzano-SP, disse que as escolas 

precisam de mais segurança e citou que o governo do Paraná lançou o programa Escola Segura. 

Finalizando disse que buscou informações junto a secretaria municipal de educação quanto a questão do 

fornecimento dos materiais didáticos, recebeu a informação que os materiais já foram foi informada que já 

foram entregues. Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, citou 

que o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores Silvio Jorge e Sergio Rizzo, foram a Brasília em busca de 

recursos para o município, portanto espera que tenham sucesso e que tragam boas notícias. Destacou que 

solicitou a deputada federal Luísa Canziani, a liberação de emenda parlamentar para o nosso município e 

espera que os deputados que tiveram votos em nosso município possam ao longo do mandato retribuir 

nossa população. Usando a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, com 

relação ao transporte metropolitano disse que realmente já passou da hora desse benefício chegar ao nosso 

município. Prosseguindo disse que as indicações solicitando redutores de velocidade, verdadeiramente são 
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pedidos da população, portanto espera que o Executivo atenda essas solicitações. Finalizando falou sobre a 

viagem a Brasília do prefeito, do vice e dos vereadores, espera que eles tenham êxito e que consigam 

muitos benefícios para nossa cidade. Fez uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, 

cumprimentou os presentes, quanto a situação do material escolar que foi entregue com atraso, disse que 

isso poderia ser evitado com melhor planejamento. Em seguida discorreu assuntos com relação a falta de 

segurança nas escolas e citou que muitos fatos trágicos ocorridos nas escolas foram ocasionados por causa 

de bullying. Cedido aparte a vereadora Amegilda Neves e aos vereadores Marcelo Rodrigues e Geomar 

Mazar, comentaram sobre o assunto. Prosseguindo comentou assuntos sobre a forma de administração de 

nossa cidade, que ao longo do tempo acostumou a população que a prefeitura têm que ceder quase tudo de 

forma gratuita, e fez um alerta que se isso não mudar vai chegar um ponto que o município não vai 

aguentar. Finalizando sugeriu estudos pelo Executivo para ter em nosso município líderes de bairro, com a 

finalidade atender e resolver de forma eficiente as necessidades locais. Com a palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, manifestou condolências as famílias e amigos que 

perderam seus entes na tragédia de Suzano, citou que muitos fatos ocorridos são devido a grande influência 

pela internet e infelizmente o que está faltando nas pessoas é o amor. Em seguida falou sobre a questão da 

grande necessidade de fiscalizar a limpeza de terrenos em nossa cidade, pois é preciso muito cuidado para 

evitar epidemia de dengue e a proliferação de animais peçonhentos. Parabenizou o vereador Anibal pela 

sugestão dos líderes de bairro, disse que isso seria uma medida de atender as questões prioritárias de cada 

região da cidade. Encerrando disse que não foi eleito na situação, no entanto não faz oposição ao prefeito, 

citou que seu trabalho é voltado em prol do melhor para a população. Usou a palavra o presidente deste 

Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre 

suas indicações requisitando ao Executivo estudos no sentido de reorganizar a numeração Residencial e 

Comercial da Avenida 14 de Novembro, e outra solicitação para realizar a pavimentação asfáltica da Rua 

Frei Caneca no Jardim Itaipu II. Em seguida citou que sua linha de trabalho não é de fazer oposição ao 

prefeito e sim atuar fazendo sugestões para auxiliar o Executivo no desenvolvimento do município. 

Finalizando destacou que o prefeito, o vice-prefeito, e os vereadores Sergio Rizzo e Silvio Jorge, estão em 

viagem a Brasília e que realmente eles possam conseguir recursos para atender as principais necessidades 

da nossa comunidade. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação dos projetos de Leis nºs 

13 e 16/2019, aprovados por unanimidade, sendo convocada uma sessão extraordinária a realizar-se após a 

presente, para deliberação dos projetos de Leis nºs 13 e 16/2019. Explicações Pessoais: Não havendo 

inscritos o senhor presidente 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 


