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ATA da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 22 dias do 

mês de maio 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: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

ANIBAL BATISTA DA SILVA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ ANTONIO MORAES, JOSÉ 

SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI 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 José Antonio Moraes. Na sequência foi submetida 

a apreciação do Plenário a ATA da Sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o 

primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Poder Executivo Municipal - Ofício nº 

171/2017, informando a realização de Audiências Públicas conforme exigência contida na Instrução 

Normativa nº 129/2017 do TCE-PR. Os requerimentos nºs 27, 28 e 29/2017. PALAVRA LIVRE: Fez 

uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, comentou a 

respeito de seu requerimento solicitando informações ao prefeito, o valor total de IPTU arrecadado no 

ano de 2016. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, 

reiterou o convite aos Nobre Edis e Funcionários da Casa, para participarem da Reunião Ordinária da 

AVEMPAR, da qual é o presidente. Parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias apresentadas e 

comentou sobre seu requerimento solicitando ao prefeito a implantação do REFIS. Usando a palavra o 

vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, disse que ao passar por algumas 

escolas de Cambé, notou que há lombadas elevadas em frente as escolas e achou isso muito interessante 

e importante para a segurança dos alunos, sugeriu que mesmo pudesse ser feito nas escolas de nossa 

cidade. Mais uma vez citou que há muitas ruas com buracos e solicitou do prefeito providências com 

urgência. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, 

discorreu assuntos sobre a viagem que fez a Brasília, onde foram feitos inúmeros pedidos de liberação 

de recursos para diversos setores do município. Solicitou uma indicação para a próxima sessão para que 

o prefeito determine a reforma das escolas, tendo em vista que o município será sede dos jogos da 

juventude. Fez uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, após cumprimentar os 

presentes, parabenizou os Edis Geomar Mazar e José Soares pelas sugestões sobre as escolas. 

Questionou sobre os uniformes escolares que foi prometido e até o momento não foram entregues. Com 

a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, comentou 

assuntos sobre a questão da falta de professores para o município, e que provavelmente terá que ser 

realizado concurso para suprir essa demanda. Comentou ainda sobre a questão de tributos e informou 
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que alguns municípios usaram a inclusão digital, objetivando o pagamento em dias dos tributos pelo 

contribuinte. Finalizando falou sobre o momento crítico da política, porém é preciso acreditar em dias 

melhores e buscar mover ações em benefício dos municípios de menores. Usou a palavra o presidente 

deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, sobre a questão 

do IPTU disse que é preciso um levantamento e uma análise para verificar o motivo dessa 

inadimplência, e buscar meios para reverter essa situação. Disse que recebeu a visita da Diretora da 

APAE de nosso município, a qual informou que se não houver ações para ajudar a instituição corre-se o 

risco de fechamento da mesma. Prosseguindo falou sobre a questão dos jogos da juventude e que a seu 

ver não há tempo hábil para se fazer reformas nas escolas e suas quadras de esportes. Finalizando 

discorreu assuntos sobre a questão dos uniformes, sobre seu requerimento referente a questão dos 

professores e solicitou um requerimento para a próxima sessão. Ordem do Dia:  Destacados para única 

discussão e votação os requerimentos nº 24, 25 e 26/2017, aprovados por unanimidade. Para pauta da 

Ordem do Dia da próxima sessão, inclusos os requerimentos nºs 27, 28 e 29/2017 e o projeto de Decreto 

Legislativo nº 01/2017. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, 

falou sobre a união dos Vereadores desta Casa de Leis. Finalizando disse que o Executivo não pode ficar 

sujeito a incompetência de alguns servidores. Inscrito o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

comentou sobre os jogos da juventude que serão realizados em nosso município, portanto é necessário 

providências do Executivo para que tal evento seja realizado com muito êxito. Não havendo mais 

inscritos o senhor presidente antes do encerramento, esclareceu que a Câmara não está se posicionando 

contrária ao Executivo, apenas estão sendo expostos os problemas para que os mesmos sejam 

resolvidos. 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. 
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