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ATA da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 25 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: 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: CINDEPAR - Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do 

Paraná, convida para participação de evento de apresentação de pavimentação asfáltica em base química e 

estabilizador de solo. Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, convite aos nobres Edis para participarem 

do nosso Arraia. Associação de Vereadores do Médio Paranapanema - AVEMPAR, convite para participar 

da 5ª reunião a realizar-se na cidade de Guaraci. Expedientes do Legislativo: As indicações nºs 27 e 

28/2019. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, 

cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre a sua indicação solicitando a construção de 01 (um) 

redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Mario Chiqueti esquina com a Rua Tiago Dantas. Finalizando 

cobrou do setor de obras do município a finalização das obras na margem da Rua Ezequias Brás da Silva 

PR-170. Com a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, 

manifestou condolências pelo falecimento do senhor conhecido como Marcinho, destacou que foi uma 

pessoa que sempre se envolveu com a política em nosso município trabalhando nos comitês de campanha. 

Encerrando disse que realmente temos que cobrar dos setores do município para resolver os problemas e 

atender os anseios da comunidade. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre a política e destacou que os bons políticos são mal 

vistos pela sociedade pelos atos dos maus políticos. Destacou seus projetos de Leis aprovados desde o 

início do mandato e que infelizmente a maioria não saíram do papel, justificou que isso devido as 

dificuldades enfrentadas principalmente por falta de recursos. Finalizando disse que em nosso município 

sempre temos dois grupos políticos, a seu ver seria interessante que surgissem novas opções de candidatos 

e até mesmo uma candidata mulher para o cargo do Executivo. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ 

SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, parabenizou a vereadora Amegilda Neves pelas palavras 

e disse que precisamos sim buscar sempre por recursos e melhorias para o nosso município. Manifestou 

votos de pesar pelo falecimento do Marcinho e disse que realmente era uma pessoa muito querida em nossa 

cidade. Finalizando disse que os moradores do conjunto Zilda Arns estão cobrando a limpeza do terreno 

reservado para área de laser, onde a princípio seria instalado a mini-arena, como não foi o terreno está com 

mato muito alto e isso tem causado várias reclamações dos moradores que cobram por providências. Fez 

uso da palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, disse que todos os 

problemas que surgem no município os primeiros a serem cobrados pela população são os vereadores, 

portanto é preciso que o prefeito passe a ouvir mais os vereadores para que pelo menos sejam resolvidos os 
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pequenos problemas que surgem  e geram várias reclamações da comunidade, citou que solicitou ao 

Executivo para pintar uma faixa exclusiva para carga e descarga dos correios, portanto não foi atendido e 

pelo jeito não será, então são pequenas coisas que não se resolvem que nos geram descontentamento. 

Finalizando fez duras críticas ao governador do estado por não cumprir o que prometeu em campanha 

política, principalmente o aumento aos servidores públicos. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis pelos discursos e ressaltou que 

efetivamente precisamos estar sempre empenhados para lutar pelo bem estar da nossa comunidade. 

Finalizando expressou votos de pesar pelo falecimento do Marcinho, disse que realmente era uma pessoa 

muito querida e que sempre esteve no meio político trabalhando com muita dedicação. Fazendo uso da 

palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, destacou que nessa sessão estão 

sendo feitas muitas cobranças, principalmente por pequenas coisas que sucessivamente são requisitadas e 

infelizmente o tempo vai passando e nada é resolvido. Ressaltou que os vereadores tem buscado junto aos 

seus representantes deputados estaduais e federais, por liberação de recursos para o município, no entanto 

são muitas promessas e poucas realizações, mesmo assim disse que devemos continuar lutando e buscando 

dia a dia por melhorias para nosso povo. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador JOSÉ 

ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação solicitando a 

pintura dos redutores de velocidade, sendo que essa foi uma reivindicação de um munícipe que relatou a 

dificuldade de visualizar os quebra-molas. Reiterou o convite da AVEMPAR para a próxima reunião que 

será realizada na cidade de Guaraci. Finalizando manifestou condolências pelo falecimento do Marcinho e 

destacou que tinha um carinho muito especial por ele. Ordem do Dia: Destacado para única discussão e 

votação o requerimento nº 02/2019, aprovado por unanimidade. Projetos da Pauta: 1ª discussão e 

votação o projeto de Lei nº 17/2019 e as Emendas nºs 01 e 02 ao projeto de Lei nº 17/2019, aprovados 

por unanimidade, sendo convocada uma sessão extraordinária para deliberação do projeto de Lei nº 

17/2019 e as Emendas nºs 01 e 02 ao projeto de Lei nº 17/2019, a realizar-se no dia 01/07/2019, as 

11h:15min. Explicações Pessoais: Inscrita a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, comentou 

assuntos sobre a greve dos professores e servidores públicos do Estado do Paraná, destacou que foi 

agendada uma reunião entre o governo e todas as centrais sindicais, contudo espera que essa situação seja 

resolvida com êxito. Finalizando informou aos protetores de animais que está em tramitação uma Lei de 

iniciativa de um grupo de protetores de animais, que trata sobre a castração para controle de natalidade de 

cães e gatos. Não havendo mais inscritos o senhor presidente agradeceu a presença de todos, informou o 

recesso legislativo e declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se esta ATA que, após lida em sessão pelo 

1º secretário SERGIO MIRANDA RIZZO, será 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 


