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ATA da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 04 dias do 

mês de junho 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. 

Verificada a ausência do presidente assumiu a presidência o vice-presidente vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA. Na ocasião, constatou-se a presença dos seguintes Vereadores: ANIBAL BATISTA DA 

SILVA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ SOARES PEIXOTO, SANTO CALEGARI, SERGIO 

MIRANDA RIZZO e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fizeram presentes a vereadora AMEGILDA 

NEVES DE ALMEIDA e os vereadores JOSÉ ANTONIO MORAES e MARCELO RODRIGUES. 

Havendo quórum o senhor presidente em exercício 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 

em exercício 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: 

Expedientes do Executivo: Ofício nº 120/2019, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei 

Complementar nº 05/2019 - Súmula: Altera a Lei Complementar nº 017/2017, de 19 de outubro de 2017, 

substituindo a nomenclatura do cargo de Auditor Fiscal Municipal por Agente de Rendas, e dá outras 

providências. Expedientes do Legislativo: Projeto de Lei nº 08/2019 - Súmula: Altera dispositivos da Lei nº 

1.437/17. Após leitura as proposições foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para 

análise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fazendo uso da palavra o vereador ANIBAL 

BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre o projeto de Lei que altera a 

nomenclatura do cargo de Auditor Fiscal Municipal por Agente de Rendas. Parabenizou o prefeito e os 

organizadores da 3ª Corrida e Caminhada de Florestópolis. Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES 

PEIXOTO, cumprimentou os presentes, ressaltou que se a empresa contratada pela prefeitura para 

aplicação de veneno contra o mosquito da dengue, está recebendo em dias o seu pagamento é preciso que 

mantém em dias o pagamento dos funcionários contratados para a realização dos serviços, então é preciso 

saber o que de fato está acontecendo para tomar as devidas providências a respeito. Continuando 

parabenizou o prefeito, os organizadores e todos que participaram da 3ª Corrida e Caminhada de 

Florestópolis. Finalizando disse que os Vereadores desta Casa não medem esforços em busca de melhorias 

para o município, são muitas promessas de deputados de possível liberação de recursos então ficamos no 

aguardo isso seja cumprido. Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou 

os presentes, enalteceu todos os envolvidos e todos que participaram da 3ª Corrida e Caminhada de 

Florestópolis. Comentou assuntos sobre o projeto de Lei que altera a nomenclatura do cargo de Auditor 

Fiscal Municipal por Agente de Rendas, e ainda, comentou assuntos sobre os casos comprovados de 

dengue em nosso município, que ocasionou em uma grande procura por alguns remédios que hoje estão em 

falta e segundo informações logo será feita a reposição. Finalizando discorreu assuntos sobre as 

dificuldades financeiras enfrentadas pela APAE de nosso município e espera que essa situação seja 

resolvida com brevidade. Usando a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, 

parabenizou os organizadores e todos os participantes da 3ª Corrida e Caminhada de Florestópolis, 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 
38 

destacou a boa organização e disse que realmente estão todos de parabéns. Finalizando falou sobre o 

problema do munícipe Laércio Bento que está sem receber da empresa contrata pela prefeitura, citou que 

isso é uma situação muito inconveniente, pois trabalhar não é fácil e sem receber é muito pior, então espera 

que isso seja resolvido e que os funcionários dessa empresa recebam seus pagamentos por direito. Fez uso 

da palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, disse ser um pouco 

polêmico e discordou dos Nobres Edis quanto a 3ª Corrida e Caminhada de Florestópolis, citou que o 

evento não é todo esse espetáculo, relatou que foi gasto dinheiro público para a realização de tal e mesmo 

assim houve problemas nos resultados da prova, disse ainda, que o comércio e alguns vereadores fizeram 

doações e no dia do evento foi divulgado os nomes dos que contribuíram, portanto vai solicitar a prestação 

de contas dos recursos do Executivo e de doação gastos para a realização desse evento. Prosseguindo 

comentou assuntos sobre a situação da APAE, que foi procurado pela diretora que reclamou da situação, 

enfatizou que tratou do assunto com o prefeito que de pronto sugeriu que o Executivo além de dos recursos 

poderia também fornecer a merenda para amenizar essa dificuldade que a APAE está enfrentando, porem 

antes de passar essa solução do prefeito a diretora resolveu pedir ajuda em redes sociais e a seu ver isso 

além de ser desagradável não resolve a situação. Finalizando discorreu assuntos sobre um projeto de Lei de 

sua autoria que estabelece regras para adesão ao REFIS, no entanto disse que a proposição foi aprovada e 

protocolada no Executivo para sanção no dia 23/05/2019, porem até o momento não foi sancionada e está 

se perguntando porquê o prefeito ainda não sancionou a Lei. Usou a palavra o presidente em exercício 

vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, justificou a ausência da vereadora 

AMEGILDA NEVES por motivos de saúde, e do presidente da Casa vereador JOSÉ ANTONIO MORAES 

que se encontra na Capital do Estado tratando de assuntos de interesse do nosso município. Prosseguindo 

comentou sobre a situação apresentada pelo munícipe Laércio Bento e que vai buscar informações a 

respeito para resolver essa questão. Finalizando explanou assuntos relativos ao projeto de Lei apresentado 

pelo Executivo, que altera a nomenclatura do cargo de Auditor Fiscal Municipal por Agente de Rendas. 

Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 2ª e última discussão e votação o projeto de Lei nº 06/2019 - 

LEGISLATIVO, aprovado por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão incluso o 

projeto de Lei nº 06/2019 - LEGISLATIVO. Não havendo inscritos para as 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 VALNÊS CARDOSO MARIANO,____________, assessor administrativo, a 

digitou e a subscreveu. 
 

 

 

José Antonio Moraes                                                      Sergio Miranda Rizzo 
Presidente                                                                       1º Secretário 


