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ATA da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 03 dias do 

mês de setembro 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 por motivo de viagem a Brasília - DF, assumiu a 

presidência o vice-presidente vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Na ocasião, constatou-se a 

presença dos seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, ANIBAL BATISTA DA 

SILVA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, 

SERGIO MIRANDA RIZZO, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. 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 Marcelo Rodrigues. 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: 

Convites: CAPS I de Florestópolis - Convite para uma conversa para tratar de assuntos sobre Setembro 

Amarelo. Expedientes do Legislativo: As indicações nºs 33 e 34/2019 e o requerimento nº 04/2019. 

PALAVRA LIVRE: Fazendo uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou 

os presentes, comentou assuntos sobre seu requerimento para que seja enviado expediente ao DER 

solicitando a construção de redutores de velocidade na PR-534 próximo a entrada de acesso ao Conjunto 

Flávio Romagnoli. Prosseguindo falou sobre a situação de um ônibus que se encontra em uma oficina do 

nosso município e que por falta de parte dos recursos não foi realizada a manutenção do veículo. 

Finalizando discorreu assuntos sobre uma situação desagradável onde foi motivo de chacota por um ex-

candidato a vereador do bairro onde reside, devido a uma situação ocorrida na Rua Das Camélias, no 

entanto disse que solicitou a realização dos serviços na referida rua, porém não foi atendido pelo setor 

responsável, disse que se sentiu humilhado por esse cidadão que em redes sociais zombou de seu 

trabalho, no entanto pediu respeito, pois foi eleito o vereador mais votado com 500 (quinhentos) votos e 

que está exercendo sua função com muito empenho e dignidade. Com a palavra o vereador ANIBAL 

BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, disse que reservou um tempo nesta data para 

algumas visitas em setores do município, destacou que esteve no Posto Central que está em reformas, 

porem ao chegar no local estava tudo parado, segundo informações por falta de recursos, disse ainda, 

que dias atrás houve rumores de que uma professora teria agredido um aluno, por isso foi até a escola 

para buscar informações a respeito, onde disseram que realmente está sendo apurado o que de fato 

aconteceu, portanto solicitou empenho da secretária de Educação para resolver essa questão com a 

maior brevidade possível. Finalizando ressaltou imperfeições da atual administração e cobrou do 

prefeito atitudes para melhorar reputação. Usando a palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, 

cumprimentou os presentes, citou que foi eleito na oposição juntamente com os Edis José Moraes, 

Marcelo Rodrigues, Santo Calegari e Silvio Jorge, no entanto ressaltou que tudo de importante para o 
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município e bem estar da comunidade apresentado pelo Executivo, foi aprovado de forma unânime. 

Destacou que é difícil ouvir críticas ao Executivo do vereador Anibal Batista que é da base do prefeito, 

isso nos preocupa e muito nos entristece. Sobre a questão da agressão na escola citou que seria 

importante a instalação de câmaras de segurança não só para evitar e auxiliar em situações como essas. 

Encerrando informou a liberação de parte de uma emenda parlamentar para a saúde no valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), de um total de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), que 

pleiteou junto ao deputado Luiz Nishimori. Usou a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA, discorreu assuntos sobre a solicitação do vereador Geomar Mazar ao DER, sobre a questão 

das mudas disse que foi informada pela secretária de Agricultura que não tem um local adequado para 

manter as mudas até que se desenvolvam para serem plantadas na área de reserva. Com relação a 

situação de possível agressão de uma professora a um aluno, disse que foi informada de que estão sendo 

realizados os procedimentos para apuração dos fatos, citou que realmente é muito importante a 

instalação de câmeras filmadoras nas escolas. Quanto a questão política do município acredita que todos 

estamos em uma situação desconfortável, mas se tratando de um pais onde o presidente fica com 

brincadeiras, um governador tirando direitos de professores e servidores públicos e colocando a culpa na 

crise econômica do estado, se comparando a isso não estamos muito longe da realidade, portanto alguns 

recursos estão sendo liberados e isso pode trazer bons resultados para nossa cidade. Fez uso da palavra o 

vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou o servidor Valnês 

Cardoso pelo nascimento de sua filha e desejou que Deus dê vida e saúde. Comentou assuntos sobre a 

questão do redutor de velocidade solicitado ao DER pelo vereador Geomar Mazar, enfatizou que foi 

louvável esse pedido do nobre vereador. Prosseguindo disse que nós vereadores não temos que baixar a 

cabeça e sim continuar trabalhando e se empenhando sempre em prol do melhor para a nossa 

comunidade. Citou vários pedidos importantes feitos pelos vereadores desta Casa e em especial seu 

pedido de preservação da nossa nascente Água Flor. Finalizando solicitou empenho do setor competente 

do município para coletar os entulhos volumosos, assim evitar a criação de focos de dengue e manter a 

cidade com um visual mais belo. Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou 

os presentes, discorreu assuntos sobre a Rua Das Camélias e que realmente foram vários pedidos dos 

vereadores desta Casa junto as autoridades para liberação de recursos para pavimentação e melhorias 

daquela via pública, no entanto não tivemos nenhum êxito. Prosseguindo disse que independente da 

situação econômica e política que estamos passando todos os vereadores desta Casa de Leis são pessoas 

dignas, que trabalham sempre em busca de melhorias para o município e o bem estar da população. 

Fazendo uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, citou que são 

várias solicitações propostas pelos vereadores ao Executivo de questões que na verdade são pedidos da 

população, mesmo assim infelizmente não estamos sendo atendidos e isso muito nos entristece. Usou a 

palavra o presidente em exercício vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os 
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presentes, disse que é uma honra assumir a presidência desta Casa visto que o nosso presidente José 

Antonio Moraes se encontra na cidade de Brasília em busca de benfeitorias para o nosso município. 

Expressou apoio ao vereador Geomar Mazar que a seu ver trabalha e muito em benefício dos moradores 

de seu bairro Jardim Das Flores e de toda a cidade, disse para o vereador manter o foco e não se abater 

por palavras ditas por pessoas que não querem o bem. Finalizando sugeriu ao senhor prefeito mais 

atenção as solicitações dos vereadores que como foi citado são reivindicações da própria população. 

Ordem do Dia: Não havendo matérias para pauta e não havendo inscritos nas Explicações Pessoais, o 

senhor presidente em exercício 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. 

 

 

 

 

José Antonio Moraes                                                      Sergio Miranda Rizzo 
Presidente                                                                       1º Secretário 


