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ATA da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 20 dias do 
mês de agosto 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, SERGIO MIRANDA RIZZO e 
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fizeram presentes os vereadores MARCELO RODRIGUES e 
SANTO CALEGARI. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os 
trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita pela vereadora Amegilda Neves de Almeida. 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: APAE de Florestópolis, convite para participar das atividades comemorativas à Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, 
convite para participar da XI Conferência Municipal de Assistência Social de Florestópolis. AGEPAR - 
Agência Reguladora do Paraná, convite para participar de Audiência Pública do Saneamento. Ofícios: 
AVEMPAR - Associação de Vereadores do Médio Paranapanema - Ofício Circ. nº 24/2019, solicitando 
apoio desta Casa de Leis no envio de expediente ao MPF para investigar ações abusivas da força tarefa 
"Pente Fino" que está sendo realizada pelo INSS. Prefeitura municipal de Florestópolis - Ofício nº 
184/2019 solicitando a devolução do Projeto de Lei Complementar nº 07/2019. Ofício nº 189/2019 em 
resposta a indicação nº 29/2019 de autoria da vereadora Amegilda Neves de Almeida. Ofício nº 194/2019 
em resposta ao Ofício nº 040/2019 de autoria do presidente José Antonio Moraes. Expedientes do 
Legislativo: A indicação nº 31/2019. Expedientes do Executivo: Ofício nº 183/2019, em anexo exposição 
de motivos e o projeto de Lei nº 22/2019 - Súmula: Altera a Lei Municipal nº 1277/2013 que dispõe sobre a 
Criação dos Conselhos Escolares da rede pública municipal de Florestópolis. Ofício nº 195/2019 em anexo 
exposição de motivos e o projeto de Lei nº 20/2019 - Súmula: Autoriza a alienação de veículos 
automotores de propriedade do município de Florestópolis e dá outras providências, após leitura as 
proposições foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os 
pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 
cumprimentou os presentes, agradeceu a todos os nobres Edis e demais amigos de nossa cidade pelo 
carinho e solidariedade pelo momento difícil que passou com a perda recente de sua sogra senhora Olga 
Fabri. Em seguida comentou assuntos sobre sua indicação solicitando urgência na manutenção da estrada 
rural que dá acesso as propriedades próximas a região do Rio Ribeirão Vermelho. Com a palavra a 
vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, manifestou votos de pesar a 
toda família do vereador Silvio Jorge pelo falecimento de sua sogra e que Deus conforte a todos. Discorreu 
assuntos sobre as Audiências Públicas do Saneamento que serão realizadas para deliberar sobre o novo 
Regulamento Geral de Serviços de Saneamento no Paraná, enfatizou que realmente é preciso mudanças que 
tragam mais benefícios para a comunidade. Destacou a presença de Alunos futuros formandos do Colégio 
Eudice Ravagnani de Oliveira, disse que suas presenças é muito honrosa e se colocou a disposição no que 
vir a depender de sua colaboração. Usando a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou 
os presentes, manifestou condolências ao vereador Silvio Jorge e família pela perda irreparável que tiveram 
e que Deus dê o suporte necessário para que superem esse momento de imensa dor. Informou que o 
prefeito saiu em viagem a Brasília e espera que possa ter êxito na busca de recursos para o nosso 
município. Finalizando destacou a presença ilustre dos Alunos do Colégio Eudice Ravagnani de Oliveira e 
agradeceu os convites recebidos nesta Casa de Leis de diversas instituições do município e região. Fazendo 
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uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, manifestou votos de 
pesar ao vereador Silvio Jorge e Família pela perda que tiveram e suplicou a Deus que conforte a todos. 
Mais uma vez manifestou preocupações quanto ao grande risco de ocorrer acidentes nas imediações do 
loteamento Flávio Romagnoli na saída para Bela Vista do Paraíso, citou que é preciso com urgência a 
construção de um redutor de velocidade próximo a entrada de acesso ao loteamento, então solicitou que 
seja encaminhado expediente ao órgão do DER responsável para que tome as devidas providências. 
Prosseguindo disse que recebeu ligações de munícipes dizendo que o veículo do Detran está sem condições 
de uso e isso vem atrapalhando o desenvolvimento dos serviços no setor, portanto solicitou ao Executivo a 
urgência na manutenção desse veículo para manter o atendimento aos munícipes. Fez uso da palavra o 
vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, disse que realmente é preocupante 
essa questão do risco de acidente na entrada de acesso ao loteamento Flavio Romagnoli, conforme citou o 
vereador Geomar Mazar, principalmente por ser em uma curva da BR e isso aumenta ainda mais o risco de 
ocorrer acidentes, portanto esperamos que as autoridades competentes possam agir com urgência e resolver 
essa situação. Comentou assuntos sobre o projeto de Lei do Executivo que trata sobre o leilão de veículos. 
Com a palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, comentou assuntos 
sobre a atual administração do Executivo, ressaltou que há muitos contrapontos, cobrou mais empenho da 
equipe e principalmente do prefeito municipal para evitar problemas futuros como o risco de não conseguir 
fazer a folha de pagamento dos servidores municipais, pois estamos enfrentando um momento muito difícil 
de falta de recursos. Usou a palavra o presidente deste3 Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, 
cumprimentou os presentes, destacou que os vereadores desta Casa de Leis estão sempre empenhados e 
preocupados com a situação financeira de nosso município e realmente não está fácil conseguir recursos 
pelo momento de dificuldade que estamos passando. Prosseguindo disse que solicitou informações ao 
Executivo quanto a retirada de árvores em nosso município, citou que estamos atravessando um clima 
muito seco e é preciso preservar as árvores que são muito importantes para a manutenção do oxigênio, 
umidade do ar entre outros benefícios para nossas vidas. Parabenizou o Frei Cesar Gilmar Selbach e os 
Coordenadores de Pastorais da Igreja Matriz pelo brilhante trabalho desenvolvido na semana da Família. 
Destacou a presença de Professores e Alunos do Colégio Eudice de onde alunos se tornaram médicos, 
engenheiros, arquitetos, professores e entre outras formações de relevante importância, ressaltou que o 
Eudice é destaque em nossa região pela ótima nota do IDEB. Finalizando discorreu assuntos sobre a 
política e incentivou que mais pessoas de nossa cidade participem da política, se filiando em partidos, se 
candidatando a vereador com o objetivo de buscar sempre o melhor para nossa cidade. Ordem do Dia: Em 
destaque o projeto de Lei Complementar nº 007/2019, em atendimento ao contido no Ofício do 
Executivo nº 184/2019, o senhor presidente procedeu a retirada de pauta do referido projeto e determinou a 
secretaria da Câmara providências para devolução do projeto ao Executivo. Explicações Pessoais: Não 
havendo inscritos o senhor presidente agradeceu a presença de todos 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. 
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