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ATA da 06ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 02 dias do 

mês de abril 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: 

Expedientes do Legislativo: A indicação nº 14/2019 e o requerimento nº 01/2019. PALAVRA LIVRE: Fez 

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

assuntos sobre sua indicação solicitando mudanças no transito em frente as Escolas do município, citou 

como exemplo o que foi feito em frente a Escola Social Clélia Merlone, a pedido do vereador Geomar 

Mazar, e ainda, sugeriu ao responsável pelo setor de planejamento estudos no sentido de adequações no 

transito na área central, objetivando melhorar o número de vagas para estacionamento de veículos. 

Destacou que participou da Conferência Municipal de Saúde, onde foram tratados diversos assuntos de 

muita relevância e espera que as boas idéias não fiquem só no papel. Parabenizou o vereador Silvio Jorge 

pelo trabalho desenvolvido a frente da AVEMPAR no último biênio, desejou sucesso a nova diretoria eleita 

tendo como presidente o vereador Adam Lineker. Informou que enviou ofício ao deputado Rubens Bueno 

solicitando informações sobre a previsão de liberação de contratos do programa Minha Casa Minha Vida. 

Por fim, manifestou votos de pesar a todas as famílias que recentemente perderam seus entes queridos. 

Com a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, disse que foi bem 

lembrado pela vereadora Amegilda e também manifestou sinceros votos de pesar para as famílias 

enlutadas. Solicitou uma indicação ao Executivo para a próxima sessão, para que seja feito a pintura no 

prédio do Hospital Santa Branca. Citou que visitou o barracão do município e ficou muito preocupado, 

enfatizou que se não houver mudanças na forma de administrar, se o município continuar oferecendo vários 

serviços de forma gratuita, em pouco tempo a prefeitura não suportará mais. Fazendo uso da palavra o 

vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, expressou condolências a todas As 

famílias que recentemente perderam seus entes queridos. Encerrando manifestou apreço ao Sargento 

Marcos de Oliveira mais conhecido como Marquinhos Polícia, citou que ele deixou um recado em sua 

mesa dizendo que visitou esta Casa de Leis. Usou a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, 

cumprimentou os presentes, também manifestou votos de pesar aos familiares que perderam seus entes 

queridos. Citou que estão sendo estendidos para o bairro onde mora os serviços de rede de esgoto pela 

SANEPAR, citou que não é justo a companhia cobrar a tarifa mínima e criticou a companhia de cobrar os 

serviços de esgoto que a seu ver é injusto. Encerrando comentou assuntos sobre sua indicação da sessão 

anterior que solicitou sentido único de transito em frente a Escola Clélia Merlone, porém disse que ainda 

não vai agradecer, pois ainda falta alguns detalhes para finalizar os serviços. Usando a palavra o vereador 

SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre a questão de alterar o 
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transito para sentido único no centro, no entanto citou que isso já foi feito no passado mais não teve um 

bom resultado, disse que os comerciantes que colocam cones em frente seus estabelecimentos, precisam 

entender que isso é irregular, disse ainda, que faz mais de 06 (seis) meses que solicitou uma marcação de 

carga e descarga para uso dos correios, porem nada foi feito. Portanto disse que espera maior empenho do 

Executivo para resolver com rapidez pelo menos essas questões menos relevantes. Com a palavra o 

vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, manifestou condolências a todas as 

famílias que recentemente perderam seus entes, que conforte a todos nesse momento de dor. Enfatizou que 

realmente é preciso que o Executivo resolva essas questões mais simples, citou como exemplo, a questão 

do leilão dos veículos inservíveis que até o momento não foi realizado, portanto espera mais ação do 

Executivo para atender e resolver pequenas situações. Fez uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI, 

cumprimentou os presentes, disse que realmente precisamos cobrar do Executivo para que resolva essas 

pendências, pois são cobranças da população. Finalizando manifestou votos de pesar para as famílias que 

perderam seus entes queridos e comentou assuntos relacionados a AVEMPAR - Associação de Vereadores 

do Médio Paranapanema. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO 

MORAES, cumprimentou os presentes, falou sobre a reunião da AVEMPAR na cidade de Alvorada do 

Sul, onde foi eleita a nova Diretoria para o próximo biênio, parabenizou o vereador Silvio Jorge pelo ótimo 

trabalho realizado, bem como desejou sucesso a nova Diretoria. Manifestou condolências as famílias que 

perderam seus entes queridos, que verdadeiramente Deus conforte os vossos corações. Destacou que o 

prefeito encontra-se na cidade de Curitiba e espera que consiga a liberação de recursos em prol de 

melhorias para o nosso município. Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 1ª discussão e votação o projeto de 

Lei nº 15/2019, aprovado por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, incluso o 

requerimento nº 01/2019 e o projeto de Lei nº 15/2019. Explicações Pessoais: Inscrita a vereadora 

AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, com relação a mudança de sentido no transito próximo a Escola 

Clélia Merlone, disse que falta apenas a sinalização no local. Finalizando comentou assuntos sobre o 

contrato de prestação de serviços do município com a SANEPAR. Inscrito o vereador SERGIO 

MIRANDA RIZZO, discorreu assuntos sobre seu requerimento apresentado convocando o ex-secretário de 

saúde e a atual secretária de saúde, para prestar alguns esclarecimento do setor. Prosseguindo informou que 

encaminhou um Ofício ao setor de tributações do município, solicitando informações sobre o loteamento 

Letícia Sampaio, e pelo o que consta há uma dívida considerável dessa loteadora com o município. 

Finalizando comentou assuntos com relação a questão da Companhia de saneamento do Paraná - 

SANEPAR. 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 


