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ATA da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 11 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, 

sob a presidência do vereador JOSÉ ANTONIO MORAES. Na ocasião, constatou-se a presença do 

PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: ANIBAL BATISTA DA SILVA, GEOMAR MAZAR 

CASTRO, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI, SERGIO 

MIRANDA RIZZO e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fez presente a vereadora AMEGILDA 

NEVES DE ALMEIDA. Havendo quórum o senhor presidente 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 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: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - Convite para a II Conferência Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional de Florestópolis. Rotary Club de Florestópolis - Convite para a 

cerimônia de transmissão e posse do Conselho Diretor e Presidência para o período 2019/2020. 

Expedientes do Legislativo: A indicação nº 25/2019. PALAVRA LIVRE: Fazendo uso da palavra o 

vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, quanto a situação do munícipe 

Laércio Bento tratada na sessão anterior, informou que já foi resolvida pelo senhor prefeito. Em seguida 

relatou que há muitos terrenos com mato alto em nosso município e solicitou que o Executivo tome as 

devidas providências a respeito. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou 

os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação apresentada que trata sobre a possibilidade de uma 

parceria do nosso município com o município de Lupionópolis, para uso de uma Casa de Apoio instalada 

nas imediações do CISMEPAR. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

cumprimentou os presentes, reiterou uma solicitação que fez ao prefeito por intermédio de indicação na 

qual solicita a construção de redutores de velocidade (quebra-molas), na marginal da Rua Ezequias Braz da 

Silva na confluência com a Rua Venezuela e a Rua das Acácias, pois veículos usam a via para ultrapassar 

ou desviar de caminhões lentos que trafegam pela BR, colocando em risco a vida de pedestres devido a alta 

velocidade que passam pelo local, portanto espera maior atenção do prefeito a esta solicitação. Finalizando 

parabenizou o vice-prefeito pela conquista de uma emenda para a Educação junto ao deputado Cobra 

Repórter. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação o projeto de Resolução nº 01/2019, o 

projeto de Lei nº 08/2019 - LEGISLATIVO, e o projeto de Lei Complementar nº 05/2019, aprovados 

por unanimidade, sendo convocada uma sessão extraordinária a realizar-se após a presente, para 

deliberação dos projetos de Leis em questão. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador SERGIO 

MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, sobre a situação dos terrenos com matagal conforme 

citado pelo vereador Geomar Mazar, destacou que há um terreno vizinho do contador Admir Teixeira que a 
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situação é lastimável, disse que foram feitas várias reclamações, porem nada foi resolvido, disse ainda, que 

a Câmara aprovou uma Lei em 2017 tratando sobre a limpeza de terrenos baldios, no entanto o Executivo 

não toma providências para que se cumpra a Lei. Finalizando comentou assuntos sobre a reclamação feita 

na sessão anterior pelo munícipe Laércio Bento, enfatizou que o prefeito informou que tudo ocorreu devido 

a questões burocráticas. Não havendo mais inscritos e não tendo mais nada a se tratar 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 


