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ATA da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 05 dias do 

mês de junho 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: 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 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: Projeto de Lei nº 05/2018 - LEGISLATIVO - Súmula: Dispõe sobre a 

criação do Parque Municipal de Preservação Ambiental "ÁGUA FLOR", entre 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 ANIBAL BATISTA DA 

SILVA, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador José Soares Peixoto pelo seu aniversário. 

Manifestou votos de pesar pelo falecimento do saudoso senhor João Pedro popular (Caroço), em 

especial desejou que Deus possa confortar sua esposa senhora Maria Aparecida Tena popular (Branca). 

Encerrando expressou apoio ao projeto de Lei apresentado pela vereadora Amegilda Neves. Com a 

palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, manifestou 

condolências pelo falecimento do senhor João Pedro (Caroço), disse que era um grande amigo e uma 

pessoa muito querida, portanto que Deus possa dar o conforto aos familiares nesse momento de dor. 

Prosseguindo disse que visitou os pequenos produtores de nosso município, onde recebeu várias 

reclamações de que não estão recebendo  recursos de um programa do governo federal para os 

pequenos produtores, disse que buscou informações junto ao prefeito, o qual disse que isso ocorreu 

devido a falhas cometidas pelo servidor responsável do setor, portanto disse que os salários estão em 

dias na atual gestão e isso não pode acontecer, então é preciso que o Executivo tome as devidas 

providências a respeito para corrigir esse tipo de erro e que os produtores não sejam mais prejudicados, 

disse ainda, que houve várias reclamações quanto as más condições das estradas rurais o que dificulta 

o acesso e escoamento dos produtos produzidos pelos produtores locais, disse que isso é muito triste 

visto que o município possui maquinários que poderiam atender essa demanda dos produtores. 

Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, comentou 

assuntos relativos ao projeto apresentado pela vereadora Amegilda Neves, disse que se trata de algo 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 
37 

muito importante para o município e afirmou que sempre teve uma grande preocupação com a 

preservação da nascente Água Flor, que abastece nosso município. Manifestou condolências aos 

familiares pelo falecimento do saudoso senhor João Pedro (Caroço). Finalizando parabenizou o 

vereador Geomar Mazar pelo trabalho desenvolvido, bem como elogiou todos os Edis desta Casa de 

Leis pelo trabalho realizado, na aprovação de projetos de Leis e sugestões ao prefeito objetivando 

sempre o melhor para o município. Usando a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os 

cumprimentos aos presentes, sobre a questão dos pequenos produtores que não receberam recursos do 

governo federal, disse que provavelmente deve ter ocorrido algum erro ou falta de informação que 

levou a perda desses recursos. Comentou assuntos sobre o projeto de Lei apresentado pela vereadora 

Amegilda Neves, que trata sobre a preservação da nascente Água Flor. Encerrando manifestou 

condolências aos familiares pelo falecimento do senhor João Pedro (Caroço). Usou a palavra o 

vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou a vereadora 

Amegilda pelo projeto apresentado e disse que com certeza será aprovado por unanimidade. 

Manifestou votos de pesar pelo falecimento do saudoso senhor João Pedro (Caroço), que Deus possa 

confortar todos os familiares. Finalizando comentou assuntos sobre a situação dos pequenos 

produtores que perderam recursos, conforme citado pelo vereador Geomar Mazar, e disse que isso tem 

que ser corrigido com urgência. Com a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os 

presentes, parabenizou a vereadora Amegilda Neves pelo projeto de Lei apresentado, enfatizou que 

realmente é preciso preservar a nascente de nosso município. Finalizando manifestou condolências 

pelo falecimento do senhor João Pedro (Caroço) e que Deus conforte os familiares. Fez uso da palavra 

o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, parabenizou a vereadora Amegilda 

pela proposição apresentada e disse que todos os vereadores estão de parabéns pelo bom trabalho e 

pela união nesta Casa de Leis. Finalizando expressou sentimentos pelo falecimento do senhor João 

Pedro (Caroço) e que Deus possa dar o conforto a todos os familiares. Usando a palavra a vereadora 

AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, manifestou votos de pesar pelo 

falecimento do senhor João Pedro (Caroço) e que Deus possa aliviar a dor dos familiares. Parabenizou 

o vereador José Soares e sua esposa Sonia, pelo aniversário e destacou que ambos comemoram no 

mesmo dia. Explanou assuntos sobre seu projeto apresentado e destacou que nesta data comemora o 

dia mundial do meio ambiente, portanto ressaltou que o projeto realmente é muito importante e espera 

que seja aprovado e executado, e ainda, destacou algumas ações adotadas por empresas visando 

colaborar com o meio ambiente, como exemplo citou a abolição do uso de copos descartáveis. 

Finalizando comentou assuntos sobre a questão dos produtores rurais e disse que infelizmente muitas 

coisas emperram devido a burocracia. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO 
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MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, expressou elogios a vereadora Amegilda Neves pelo 

projeto apresentado, disse que realmente se trata de algo importantíssimo para o nosso município e fez 

algumas sugestões visando aperfeiçoar a proposição. Prosseguindo solicitou informações sobre uma 

sindicância para apurar uma denuncia de um munícipe, portanto informou a presidente da Comissão 

vereadora Amegilda, que está aguardando o denunciado a se restabelecer de uma cirurgia para ser 

ouvido e dar andamento aos trabalhos. Quanto ao mencionado pelo vereador Geomar Mazar sobre a 

situação dos produtores, disse que é preciso que o prefeito verifique onde está o problema e resolva o 

mais breve possível. Prosseguindo informou sobre uma empresa de reciclagem de pneus que está a 

procura de um barracão para se instalar em nosso município. Manifestou condolências pelo 

falecimento do senhor João Pedro (Caroço), disse que o conheceu a muito tempo e que era uma 

excelente pessoa e que Deus possa confortar todos os familiares. Finalizando parabenizou o vereador 

José Soares e sua esposa Sonia, pelo aniversário de ambos que como já foi citado nasceram na mesma 

data. Ordem do Dia: Destacado para apreciação dos nobres vereadores a ATA da sessão anterior, 

sendo aprovada 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, lida e não 

havendo retificação, será devidamente aprovada e assinada, e para constar, EU, VALNÊS CARDOSO 

MARIANO,____________, assessor administrativo, a digitei e a subscrevi. 

 

 

 

                      Santo Calegari                                                     Anibal Batista da Silva 
                Presidente em exercício                                          1º Secretário em exercício 


