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ATA da 09ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 30 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. Verificada a ausência do 1ª secretário imediatamente 

o senhor presidente convidou o 2º secretário vereador MARCELO RODRIGUES para assumir o cargo. Na 

ocasião, constatou-se a presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: GEOMAR MAZAR 

CASTRO, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI e SILVIO 

JORGE DE OLIVEIRA. Não se fizeram presentes a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA e os 

vereadores ANIBAL BATISTA DA SILVA e SERGIO MIRANDA RIZZO. Havendo quórum o senhor 

presidente declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita pelo 

vereador Silvio Jorge de Oliveira. Na sequência o senhor presidente solicitou ao 1º secretário em exercício 

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: Convite da EMATER para 

participar de uma reunião para apresentação de uma proposta de Projeto de cultivo de frutas para pequenos 

produtores de Florestópolis. Expedientes do Legislativo: A indicação nº 20/2019. Expediente do Executivo: 

Ofício nº 86/2019, em anexo exposição de motivos, estudo de impacto financeiro e o projeto de Lei 

Complementar nº 03/2019 - Súmula: Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providências. Após 

leitura a proposição foi encaminhada para as Devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os 

pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

cumprimentou os presentes, justificou a ausência dos vereadores Sergio Rizzo, Anibal Batista e Amegilda 

Neves, por motivos pessoais. Parabenizou o presidente pelo excelente trabalho desenvolvido e parabenizou 

o vereador Santo Calegari pela indicação apresentada. Finalizando desejou a todos os trabalhadores um 

ótimo feriado do Dia do Trabalhador. Com a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os 

presentes, comentou assuntos sobre sua indicação solicitando o recape asfáltico da Rua Santo Inácio entre 

as Ruas Paraná e São João, justificou que os moradores daquela localidade estão cobrando por esse serviço 

devido as péssimas condições em que se encontra a referida via pública. Fazendo uso da palavra o vereador 

GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, disse que tem muita estima pelo prefeito no 

entanto é preciso levar ao seu conhecimento e cobrar as reivindicações da nossa população, citou que uma 

delas é a cobrança de IPTU de pessoas que devido as precárias condições financeiras, fazem uma 

construção no fundo de suas residências para por um familiar para morar, a seu ver disse que essa cobrança 

é feita de forma injusta, prejudicando os mais necessitados. Usando a palavra o vereador JOSÉ SOARES 

PEIXOTO, cumprimentou os presentes, parabenizou o presidente da AVEMPAR e demais colaboradores 

que organizaram a última reunião da Associação, onde foram homenageados o ex-deputado federal Alex 

Canziani e o ex-vereador Professor Wilson Xavier, realmente são merecedores por tudo que fizeram e 
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fazem pelo bem estar da comunidade. Finalizando disse que esteve juntamente com o vereador Geomar 

Mazar no gabinete do deputado estadual Cobra Repórter, agradeceu pela receptividade. Finalizando 

discorreu assuntos sobre o torneio que será realizado em comemoração ao Dia do Trabalhador. Fez uso da 

palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, disse que é louvável essa 

preocupação do vereador Geomar Mazar com relação a cobrança de IPTU, pois realmente precisamos lutar 

pelos anseios da nossa comunidade. Prosseguindo comentou assuntos sobro a situação trágica enfrentada 

pela população da Venezuela e espera que isso possa se resolver e acabar o sofrimento daquele povo. Usou 

a palavra o presidente deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, 

destacou que se fez presente na Solenidade de passagem de comando do 15º BPM de Rolândia, onde 

assumiu o comando o Major Mário Celso de Andrade, desejou-lhe muito sucesso e enfatizou que pela sua 

eficiência com certeza fará um bom trabalho. Finalizando informou que provavelmente a próxima reunião 

da AVEMPAR será realizada na cidade de Londrina. Ordem do Dia: Não havendo matérias para pauta e 

não havendo inscritos nas Explicações Pessoais, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a sessão, da qual lavrei esta ATA que, após ser submetida à apreciação dos nobres Edis 

e 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 


