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ATA da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 14 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, SANTO CALEGARI, SERGIO 

MIRANDA RIZZO e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fez presente o vereador MARCELO 

RODRIGUES. 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 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: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Convite para o evento comemorativo do 72º 

aniversário do TCR-PR. Expedientes do Legislativo: A indicação nº 22/2019 e o projeto de Lei nº 06/2019 

de autoria do vereador Sergio Miranda Rizzo - Súmula: Dispõe sobre alteração da denominação de Via 

Pública. 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 SANTO CALEGARI, 

cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação solicitando a colocação de pilares de 

proteção na esquina da Rua Brigadeiro Tobias com a Rua Ezequias Braz da Silva PR-170, justificou que 

essa é uma reivindicação dos moradores daquela localidade que estão preocupados com o risco de 

acontecer acidentes devido a imprudência de alguns motoristas. Usou a palavra o vereador GEOMAR 

MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, expressou preocupação quanto a questão da dengue, 

sugeriu que o Executivo tome providências com urgência para evitar uma grande epidemia em nossa 

cidade, e ainda, cobrou do Executivo providências quanto a má qualidade da pavimentação asfáltica do 

loteamento Letícia Sampaio. Com a palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os 

presentes, com relação a essa situação da pavimentação asfáltica do Letícia Sampaio, citou que é preciso 

uma fiscalização por parte do Executivo e se o loteamento não estiver adequado ao que determina a Lei é 

necessário adotar medidas sérias e se for preciso até mesmo de interditar o local. Prosseguindo discorreu 

assuntos sobre a questão da dengue disse que isso é muito sério, citou que em alguns municípios prefeitos 

estão sendo cassados por causa da dengue, portanto cobrou ações dos Agentes de Endemias como a 

passagem veneno, entre outras, com o objetivo de evitar uma epidemia de dengue em nosso município. Em 

seguida propôs ao senhor presidente a possibilidade de criar uma Lei restringindo o uso de celulares pelos 

servidores, exceto os setores onde há necessidade. Finalizando comentou sobre a questão do aumento da 

SANEPAR, disse que foi revogado o aumento e enalteceu os vereadores e o prefeito pelas atitudes tomadas 

contra esse aumento. Fazendo uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 
33 

os presentes, disse que acontecem situações em nosso município difíceis de entender, como pequenos 

problemas que não se resolvem e não sabemos o motivo, se é falta de recursos, se é falta de atenção ou de 

interesse. Prosseguindo comentou assuntos quanto a questão das irregularidades do loteamento Letícia 

Sampaio e que realmente precisam ser resolvidas. Em seguida falou sobre situações que ocorrem no 

barracão da prefeitura com alguns motoristas, portanto a seu ver é necessário mais ação dos responsáveis 

do setor para corrigir atitudes irregulares de servidores no setor. Finalizando comentou assuntos 

relacionados a situação de risco de epidemia de dengue. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES 

PEIXOTO, cumprimentou os presentes, manifestou votos de pesar aos familiares da Dona Julia e que Deus 

conceda o devido conforto a todos. Encerrando cobrou mais uma vez o Executivo para realizar leilão de 

veículos inservíveis, ressaltou que o projeto já foi aprovado por esta Casa de Leis, no entanto até o 

momento o Executivo não tomou providências para realizar o leilão. Fazendo uso da palavra a vereadora 

AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, manifestou condolências pelo 

falecimento da Dona Julia e que Deus conforte os familiares e amigos. Sobre a questão da SANEPAR disse 

que isso é bem antigo nesta Casa, citou que no início do mandato foi informada de uma dívida do 

município com a companhia e imediatamente solicitou maiores informações da SANEPAR sobre tal, 

destacou que o município têm mais 06 (seis) anos de contrato com a SANEPAR, citou a luta dos 

vereadores desta Casa e de outras Câmaras por todo o Estado, para derrubar a tarifa mínima de água 

cobrada pela SANEPAR, contudo citou que vai indicar ao Executivo para rescindir o contrato com a 

SANEPAR baseado na Lei de concessão federal e fez explanações sobre o assunto. Finalizando destacou o 

ótimo trabalho realizado pelos colegas Edis e servidores desta Casa de Leis, e ressaltou que apesar das 

limitações se empenha ao máximo em prol do melhor para a população. Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 

2ª e última discussão e votação o projeto de Lei nº 04/2019 - LEGISLATIVO, aprovado por 

unanimidade. Explicações Pessoais: Não havendo 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                                                      Marcelo Rodrigues 
                                  Presidente                                                         1º Secretário em exercício 


