
 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 25 

ATA da 07ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 10 dias do 

mês de abril 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: ANIBAL BATISTA DA SILVA, GEOMAR 

MAZAR CASTRO, JOSÉ ANTONIO MORAES, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO 

RODRIGUES, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA.  Não se fez presente a 

vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta 

a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita pelo vereador José Antonio 

Moraes. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Convite da SANEPAR 

para reunião entre lideranças e a comunidade de Florestópolis. As indicações nºs 30 e 31/2017 e o 

requerimento nº 20/2017. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO 

MORAES, após cumprimentar os presentes, discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando a pintura 

dos redutores de velocidade e, agradeceu o prefeito municipal pela atenção em responder formalmente 

suas indicações. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os 

presentes, parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias apresentadas e enalteceu o prefeito pela 

gentileza em responder as indicações apresentadas pelos Edis desta Casa. Fazendo uso da palavra o 

vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, disse que realmente é louvável a 

atenção do prefeito em respaldar as indicações dos Vereadores. Usando a palavra o vereador SANTO 

CALEGARI, cumprimentou os presentes, também enalteceu a ação do senhor prefeito de responder as 

indicações. Finalizando comentou assuntos sobre seu requerimento apresentado, solicitando a 

fiscalização quanto a altura do som utilizado pelos vendedores ambulantes em nosso município. Usou a 

palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, disse que a seu ver 

apenas responder formalmente as indicações não convém, portanto é preciso atender e executar as 

indicações, pois só desta forma a cidade vai se desenvolver para melhor, e o tempo para isso acontecer 

já foi dado, então que o senhor prefeito comece a realizar, pois até o momento a cidade está parada. Fez 

uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, disse que 

realmente há muito que se fazer em nosso município, porém é preciso um pouco mais de paciência com 

o prefeito e acredita em Deus que tudo será resolvido. Falou sobre a questão do aumento do valor de 

reembolso de despesas com alimentação, indicação do vereador Silvio Jorge e uma reivindicação dos 

servidores, informou que cobrou do prefeito o qual afirmou que isso será realizado. Finalizando disse 

que é preciso calma e união para que as coisas se realizam. Ordem do Dia:  Destacado para única 

discussão e votação o requerimento nº 17/2017, aprovado por unanimidade. Para pauta da Ordem do 

Dia da próxima sessão, inclusos os requerimentos nºs 15, 16 e 20/2017 e o projeto de Lei nº 02/2017 - 
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LEGISLATIVO. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, com 

relação a questão do reembolso, expressou que se não houver uma cobrança maior isso nunca será feito, 

e ainda, esclareceu que não foi apresentado projeto nesta Casa tratando do assunto, pois surgiram 

comentários de que os Vereadores não colocam o projeto em votação, portanto afirmou que quando for 

encaminhado a esta Casa de Leis com certeza será aprovado. Não havendo mais inscritos o senhor 

presidente antes do encerramento, manifestou apoio as declarações dos vereadores José Antonio Moraes 

e Anibal Batista da Silva, porém entende que quando o vereador José Moraes parabeniza o prefeito pela 

resposta as indicações, isso fica estrito na linha da boa educação, no entanto não quer dizer que o 

vereador aprova as atitudes do prefeito. Por outro lado entende a posição do vereador Anibal, pois o 

colega foi apoiador e eleito juntamente com o atual prefeito e as cobranças dos compromissos de 

campanha recaem sobre si. Com relação ao reembolso disse que realmente não foi encaminhado pelo 

Executivo o projeto que trata dessa questão. Finalizando agradeceu o prefeito pelo respaldo a sua 

indicação e disse que aqui não há oposição nem situação, e que Executivo e Legislativo devem 

permanecer lado a lado, objetivando sempre o bem estar da comunidade. Nada mais a se tratar 

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 


