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ATA da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 08 dias do 

mês de maio do ano de 2018, às 19:00 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: GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ 

ANTONIO MORAES, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI 

e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fizeram presentes os vereadores AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA e ANIBAL BATISTA DA SILVA, por motivo de viagem a Curitiba. 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. Na sequência o senhor presidente solicitou ao assessor 

administrativo para distribuir cópias da ATA da Sessão anterior e dispensou a leitura. Em seguida 

solicitou ao 1º secretário para fazer a leitura do Expediente do Dia: Expediente do Legislativo: 

Indicações nºs 15 e 16/2018. Projeto de Lei nº 04/2018 - LEGISLATIVO - Isenta as taxas de inscrição 

em concursos públicos e processos seletivos aos eleitores convocados e nomeados para servirem à 

justiça eleitoral por ocasião dos pleitos eleitorais, doadores de medula óssea e sangue 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, externou votos de pesar ao vereador Anibal Batista e 

família, pelo falecimento de seu irmão Sr. Adilson Leite. Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES 

PEIXOTO, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Santo Calegari pelas indicações 

apresentadas, quanto a solicitação da quadra de areia disse que já esta incluso no projeto. Finalizando 

manifestou condolências ao vereador Anibal pela perda de seu irmão, e ainda, manifestou pesar ao Sr. 

José Augusto Novaes dos Santos popular (Gustão), pelo falecimento de seu irmão. Usando a palavra o 

vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, relatou que munícipes tem 

reclamado que nos recessos em feriados prolongados não há atendimento na farmácia municipal, 

sugeriu que dentro das possibilidades seja feito atendimento nos feriados pelo menos no período da 

manhã. Encerrando expressou votos de pesar ao vereador Anibal e família, bem como ao Sr. Augusto e 

família, pela grande perda que tiveram e que Deus possa confortar os vossos corações. Fazendo uso da 

palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, também manifestou 

condolências ao vereador Anibal e ao Sr. José Augusto e familiares pelas perdas que tiveram. 

Finalizando comentou assuntos sobre suas indicações solicitando ao prefeito, que seja organizado um 

evento com corrida de mountain bike e que estude as possibilidades de construir uma quadra de 

voleibol de areia, nas proximidades da mini-arena que está sendo construída no conjunto Zilda Arns. 

Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, expressou 

votos de pesar ao vereador Anibal e ao Sr. José Augusto e familiares pelas perdas que tiveram. 

Parabenizou o vereador Santo Calegari pelas indicações apresentadas, bem como o vereador Marcelo 

Rodrigues com relação ao atendimento na farmácia municipal nos dias de feriado. Prosseguindo citou 
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a ocorrência de um incêndio em uma área localizada nas imediações do Jardim Das Flores (Jabur), e 

cobrou do Executivo providências com relação aos terrenos abandonados e sem os cuidados devidos 

de limpeza e capina, portanto que seja aplicada a Lei que foi aprovada nesta Casa de Leis, e ainda, 

comentou assuntos sobre bueiros entupidos em diversos locais de nossa cidade e cobrou providências. 

Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, manifestou votos 

de condolências ao vereador Anibal e ao Sr. José Augusto pelo falecimento de seus entes queridos e 

desejou que Deus possa confortar os familiares nesse momento de dor. Encerrando discorreu assuntos 

sobre o projeto de Lei de sua autoria e do presidente da Casa, que trata da isenção as taxas de inscrição 

em concursos públicos e processos seletivos aos eleitores convocados e nomeados para servirem à 

justiça eleitoral por ocasião dos pleitos eleitorais, doadores de medula óssea e sangue. Usou a palavra o 

presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, após os cumprimentos aos 

presentes, informou em primeira mão que o vereador José Antonio Moraes será avô de gêmeos, 

portanto parabenizou o nobre vereador e o casal Matheus e Eloisa, e disse que isso significa felicidade 

em dobro para a família. Prosseguindo fez comentários sobre os diversos assuntos expostos pelos 

nobres Edis, em especial quanto a questão do recesso opinou que nos feriados deveria ter atendimento 

nas UBS's e na farmácia do município. Comentou também sobre a questão da falta de limpeza em 

bueiros e em diversos terrenos no município e cobrou que o Executivo tome as devidas providências a 

respeito. Parabenizou o vereador Santo Calegari pelas indicações apresentadas e comentou assuntos 

sobre o projeto de sua autoria juntamente com o vereador José Moraes, que trata sobre da isenção as 

taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos aos eleitores convocados e nomeados 

para servirem à justiça eleitoral. Encerrando expressou votos de pesar ao vereador Anibal pelo 

falecimento de seu irmão e desejou que Deus possa confortar toda a família. Ordem do Dia: 

Destacado para apreciação dos nobres vereadores a ATA da sessão anterior, sendo aprovada por 

unanimidade. Projeto da Pauta: 1ª discussão e votação do projeto de Lei nº 10/2018, aprovado por 

unanimidade. Para pauta da Ordem Dia da próxima sessão, incluso o projeto de Lei nº 10/2018. 

Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente antes do encerramento, prestou 

informações quanto ao projeto de Lei do Executivo que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da 

prefeitura municipal de Florestópolis, disse que por falta de documentação que está sendo 

providenciada pelo Executivo, a proposição ainda não foi colocada em tramitação. 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 


