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

mês de maio 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, 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 pelo vereador Sergio Miranda Rizzo. 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: Ministério Público do Trabalho - Convite para 

o Fórum Paranaense de Combate aos Agrotóxicos, Transgênicos e Fertilizantes Químicos e Fórum 

Estadual para o Controle do Tabaco. Expedientes do Legislativo: A indicação nº 21/2019 e o projeto de Lei 

nº 04/2019 de autoria da vereadora Amegilda Neves de Almeida - Súmula: Regulamenta a aplicação de 

agrotóxicos nos limites territoriais do município de Florestópolis, Estado do Paraná, e dá outras 

providências. Após leitura a proposição foi encaminhada para as devidas Comissões Permanentes para 

análise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação solicitando estudos no 

sentido de alterar a denominação do Hospital Municipal Santa Branca, para Hospital Municipal Doutor 

Afonso Murad Filho. Com a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os 

presentes, enalteceu o vereador Silvio Jorge pela indicação apresentada e disse que realmente o Dr. Afonso 

Murad é merecedor dessa homenagem. Informou que esteve juntamente com o vereador José Soares 

Peixoto no gabinete do deputado Cobra Repórter, onde pleitearam a liberação de recursos para aquisição de 

02 (dois) ônibus para a Saúde, bem como a liberação de recursos para investimentos em infraestrutura, e 

ainda citou que foi conseguido com o deputado alguns kits esportivos. Finalizando parabenizou a vereadora 

Amegilda Neves pela proposição tratando sobre a questão da pulverização aérea e comentou a respeito. 

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

discorreu assuntos sobre seu projeto de Lei regulamentando a aplicação de agrotóxicos nos limites 

territoriais do município de Florestópolis, enfatizou que não há legislação municipal que trata desse 

assunto, por isso precisamos de maior cuidado com nossas nascentes e com o meio ambiente, portanto 

devido a relevância dessa matéria espera o apoio dos colegas Edis e que isso não fique só no papel. Usando 

a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, citou que estão surgindo muitas 

reclamações por pacientes que ficam prontos no período da manhã e são obrigados a ficar esperando até as 

14:00 horas para o retorno ao município, portanto solicitou ao presidente e demais colegas Edis para 

buscarmos uma solução junto a secretaria de saúde. Fez uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA 

SILVA, cumprimentou os presentes, parabenizou o Cabo Julio César Munhoz e todo o efetivo da Policia 

Militar pelo excelente trabalho e apoio na final do campeonato municipal, em especial pela ação da PM que 

com muita eficiência pode salvar a vida de um cidadão que teve um mal-estar. Parabenizou o vereador 
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Silvio Jorge pela indicação apresentada e que realmente o saudoso Dr. Afonso Murad é merecedor dessa 

homenagem. Finalizando comentou assuntos sobre a questão do transporte da saúde citada pelo vereador 

Santo Calegari, destacou que são muitas dificuldades enfrentadas pelo município para fornecer o transporte 

tanto para a saúde como para a educação. Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito pelo apoio ao campeonato municipal, bem como os 

torcedores, equipes participantes e demais colaboradores para a realização desse campeonato, em especial 

parabenizou a equipe campeã Futebol Arte e a equipe vice-campeã Constrular, pela brilhante final em um 

jogo muito disputado e com muita disciplina. Usando a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Silvio Jorge pela indicação de homenagem ao 

saudosíssimo Dr. Afonso Murad, bem como parabenizou a vereadora Amegilda Neves pela preocupação 

quanto a criação de Lei regulamentando a aplicação de agrotóxicos nos limites territoriais do nosso 

município. Finalizando solicitou uma indicação para próxima sessão referente a instalação de suportes nos 

bueiros com sistema de coleta de lixo como garrafas pet, latinhas, e outros, essa medida está sendo 

implantada em alguns municípios visando evitar o entupimento de bueiros e principalmente colaborar com 

o meio ambiente, e ainda manifestou muita preocupação quanto a possibilidade de epidemia de casos de 

dengue. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os 

cumprimentos aos presentes, sobre a indicação proposta pelo vereador Silvio Jorge enfatizou que toda a 

honraria ao Dr. Afonso Murad será sempre justa, enfatizou que a Câmara concedeu a ele em vida o Título 

de Cidadão Honorário de Florestópolis. Continuando destacou o excelente trabalho desenvolvido pelos 

vereadores desta Casa de Leis, onde todos estão imbuídos em buscar o melhor para o bem estar da nossa 

comunidade, citou que vivemos em um país democrático e onde o povo é livre para escolher seus 

representantes e ressaltou que aqueles que acham que podem desenvolver um trabalho e contribuir para o 

desenvolvimento do município estão convidados para filiar-se em um partido e disputar as eleições. 

Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 04/2019 - LEGISLATIVO, 

aprovado por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão inclusos os projetos de Leis nº 

04 e 05/2019 - LEGISLATIVO. Explicações Pessoais: Inscrita a vereadora AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA, parabenizou o vereador Silvio Jorge pela indicação prestando homenagem ao Dr. Afonso 

Murad e com relação a questão do transporte da saúde citada pelo vereador Santo Calegari, disse que uma 

das alternativas para amenizar esse problema seria a integração do transporte metropolitano em nosso 

município, no entanto infelizmente esse benefício ainda não chegou até nossa cidade. 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 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 


