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ATA da 05ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 26 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. 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, 

SANTO CALEGARI e SERGIO MIRANDA RIZZO. Não se fez presente o vereador 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 para fazer a leitura da ATA da sessão anterior que, logo após foi 

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

Convites: AVEMPAR - Associação de Vereadores do Médio Paranapanema, convite para a Assembléia 

Geral onde será eleita a nova diretoria da Instituição, a realizar-se no dia 30/03/2019, na cidade de 

Alvorada do Sul. Conselho Municipal de Saúde, convite para a Conferencia Municipal de Saúde, a realizar-

se no dia 27/03/2019. Expedientes do Legislativo: A indicação nº 13/2019. Expedientes do Executivo: 

Ofício nº 65/2019, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 15/2019 - Súmula: Autoriza a 

celebração de convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Florestópolis e dá outras 

providências, após leitura a proposição foi encaminhada 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, falou sobre sua indicação solicitando a implantação de sentido 

único de transito na Rua Luiz Zamian, nas imediações da Escola Social Clélia Merlone. Em seguida frisou 

que estão havendo boatos sobre a possibilidade de mudar a instalação da mini-arena, que a princípio seria 

no Jardim Zilda Arns para o CIAC, disse que não é favorável a tal mudança, pois o município já teve uma 

despesa considerável na preparação do terreno no Zilda Arns, portanto a mudança vai gerar novas despesas 

para o município e isso tem que ser melhor analisado. Com a palavra o vereador SERGIO MIRANDA 

RIZZO, cumprimentou os presentes, comentou sobre a questão da mini-arena e citou que é preciso 

planejamento para evitar prejuízos ao erário. Em seguida criticou o presidente do Brasil e o governador do 

Paraná, que até o momento estão deixando a desejar em seus governos. Comentou sobre sua viagem a 

Brasília e destacou a conquista de uma emenda junto ao deputado federal Luiz Nishimori, destinada para 

reformas do estádio João Dias dos Reis. Usando a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, 

cumprimentou os presentes, disse que realmente nossos governantes precisam se mover e começarem a 

governar de verdade, e ainda, comentou assuntos sobre a operação lava jato e destacou que infelizmente 

nosso país perdeu a credibilidade. Prosseguindo discorreu assuntos sobre a construção civil que está 

parada, disse que é preciso investimentos para a economia voltar a crescer e reduzir o índice de 

desemprego. Encerrando comentou assuntos sobre a questão da mini-arena. Usou a palavra o vereador 

SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, disse que os vereadores são muito cobrados e citou que 

foi questionado sobre a questão do agendamento de consultas que está recebendo muitas críticas, portando 

é preciso adequações no sistema visando melhorias. Fazendo uso da palavra a vereadora AMEGILDA 

NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, sobre essa questão da mini-arena disse que foi 

surpreendida com a notícia dessa possível mudança de local, no entanto afirmou que vai tratar desse 

assunto com o prefeito municipal. Em seguida solicitou informações sobre o projeto de Lei referente ao 
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repasse de subvenção a APAE. Continuando informou que será realizado uma frente parlamentar para 

tratar sobre a questão da cobrança do mínimo pela SANEPAR, de iniciativa do vereador de Maringá Alex 

Chaves com a presença de representantes de 38 cidades, o evento será presidido pelo deputado Evandro 

Araujo. Parabenizou o vereador Sergio Rizzo pela conquista da emenda para o esporte que é uma das 

alegrias do nosso município. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os 

presentes, parabenizou o vereador Sergio Rizzo pela conquista e citou que muitas vezes ficamos só nas 

promessas. Finalizando comentou assuntos sobre a mini-arena e espera que isso possa ser resolvido e que 

realmente a mini-arena seja instalada. Com a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou 

os presentes, justificou sua ausência na última sessão extraordinária. Falou novamente sobre o matagal no 

terreno na central da OI e sugeriu ao Executivo para que notifique a empresa para realizar a limpeza no 

local. Em seguida criticou duramente o governo do Estado pelas péssimas condições das rodovias da nossa 

região. Prosseguindo comentou assuntos sobre a mini-arena e se manifestou contrario a mudança de local 

de instalação. Finalizando agradeceu os funcionários do Hospital Municipal Santa Branca, pelo excelente 

atendimento a seu filho que recentemente sofreu um acidente. Não havendo matérias para a Ordem do Dia 

foi passado para as Explicações Pessoais: Inscrito o vereador MARCELO RODRIGUES, citou que em 

acidentes com vitimas fatais ocorridos nas rodovias de nossa região, as famílias estão sofrendo e 

enfrentando muitas dificuldades para conseguir a liberação dos corpos junto ao IML, a relatos de mais de 

10 horas para a liberação de corpo, disse ainda, que a Câmara de Miraselva encaminhou ofício de 

reclamação para o IML e sugeriu ao presidente que envie expediente solicitando informações a respeito 

dessa situação e para cobrar por melhorias no atendimento. Inscrito o vereador ANIBAL BATISTA DA 

SILVA, citou que o vereador Santo Calegari salientou que o Executivo raramente atende os pedidos dos 

vereadores. Comentou assuntos sobre a questão da mini-arena e criticou o Executivo que em situações 

como essa, deveria no mínimo comunicar os vereadores. Inscrito o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, 

salientou que o pároco Frei Cesar abriu as portas da Igreja em apoio ao deputado Diego Garcia, questionou 

que benefícios esse deputado destinará para o nosso município, pois o prefeito, o vice-prefeito, e o vereador 

Silvio Jorge, estiveram no gabinete do deputado o qual deixou claro que teve votos em todos os municípios 

do Paraná, que pretende se candidatar a prefeito de Londrina e que suas emendas terão como prioridade 

centros de Saúde e que não atende prefeitos, portanto sugeriu para aqueles que apoiaram esse deputado 

para cobrá-lo por benefícios para o nosso município. Discorreu assuntos sobre a situação precária das 

nossas rodovias e enfatizou que o governador viaja de helicóptero e não tem o real conhecimento da 

situação das rodovias. Finalizando disse que teve o conhecimento de uma licitação no portal do município, 

para contratação de empresa para realização de raios X no valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil 

reais), no entanto disse não entender a necessidade dessa licitação, sendo que têm o equipamento para 

realizar exames de raio X no nosso hospital, portanto espera que essa licitação seja cancelada. Não havendo 

mais 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 


