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ATA da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 17 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, 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, MARCELO 

RODRIGUES, SANTO CALEGARI, SERGIO MIRANDA RIZZO 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 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: 

PASTORAL DA CRIANÇA - Convite para participar da Missa em ação de Graças pela inauguração do 

museu da Pastoral da Criança em Florestópolis. Poder Executivo Ofício nº 224/2019 - Convite para 

participar de Audiências Públicas em atendimento as exigência contida na Instrução Normativa nº 

149/2019 do TCE-PR. Expedientes do Legislativo: As indicações nºs 37 e 38/2019. Projeto de Lei nº 

12/2019 de autoria da vereadora Amegilda Neves de Almeida - Súmula: Altera a Lei Municipal nº 

1.452/2017, que dispõe sobre a criação e o funcionamento do canil municipal e sobre a esterilização 

gratuita de caninos como função de saúde pública e institui sua prática como método oficial de controle 

populacional e de zoonoses, e dá outras providências. Expedientes do Executivo: Projeto de Lei nº 

027/2019 - Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar Operações de Crédito com a 

Agência de Fomento do Paraná S.A. Projeto de Lei n 030/2019 - Súmula: Cria e Regulamenta o 

Programa Pomar da Família no âmbito do Município de Florestópolis. 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, comentou assuntos sobre suas indicações solicitando a prorrogação do PDV e a possibilidade 

de compensação de pagamentos através de precatórios de bens levados a leilão pelo Município. Com a 

palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis 

pelas matérias apresentadas, quanto ao projeto de Abertura de Crédito de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais), para pavimentação se colocou favorável, porem cobrou e criticou o governo do Estado que até 

o momento não liberou recursos para Florestópolis. Fazendo uso da palavra o vereador GEOMAR 

MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, disse que esteve no loteamento Letícia Sampaio 

juntamente com o vereador Anibal Batista, citou que notaram algumas irregularidades no loteamento, no 

entanto foi liberado pelo município. Quanto a abertura de crédito disse que é importante visto que os 

moradores da Rua Das Camélias há muito tempo anseiam pela pavimentação daquela via pública, porem 

o correto seria que essa obra fosse realizada com recursos livres, como de emendas ou a fundo perdido. 
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Usou a palavra o vereador ANIBAL BATISTA D SILVA, após cumprimentar aos presentes, 

parabenizou o vereador Marcelo Rodrigues pelos comentários sobre o governo que realmente está 

deixando a desejar em sua administração. Com relação ao loteamento Letícia Sampaio disse que 

realmente pode ver algumas irregularidades e cobrou do Executivo que tome providências a respeito, 

citou ainda, que o ex-prefeito baixou um decreto favorecendo a loteadora que ficou isenta de algumas 

responsabilidades de infraestrutura do loteamento. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES 

DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, comentou sobre a questão do empréstimo de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), disse que acredita que o município tem condições para tal. 

Prosseguindo discorreu assuntos sobre seu projeto de Lei que propõe alterações na Lei nº 1.452/2017, 

que dispõe sobre o canil municipal, na qual sugere alterações que estabelecem regras quanto a questão 

de castrações de animais. Finalizando disse que os vereadores desta Casa de Leis tem sim exercido o seu 

papel de fiscalizar, porem na maioria das situações a decisão final é do Executivo. Fez uso da palavra o 

vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, disse que o vereador Marcelo 

Rodrigues foi pontual quanto as críticas ao governador que pelo que se vê ainda não assumiu o cargo e 

está fazendo uma péssima administração, citou em especial as péssimas condições das rodovias do 

Estado e principalmente da nossa região. Prosseguindo parabenizou a vereadora Amegilda Neves e 

manifestou total apoio quanto a proposição que trata de assunto em defesa dos animais. Finalizando 

parabenizou os vereadores Geomar Mazar e Anibal Batista pelo desempenho de suas funções e quanto a 

questão das irregularidades no loteamento Letícia Sampaio, sugeriu que os colegas convoquem o 

engenheiro do município para explicações quanto a liberação do loteamento. Usou a palavra o 

presidente deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos 

presentes, discorreu assuntos sobre o projeto de Lei que autoriza o Executivo a realizar operação de 

crédito no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão e reais) disse que a proposição será aprovada em 

regime de urgência visto que os moradores da Rua Das Camélias a muito tempo esperam por esse 

benefício. Quanto a questão do REFIS disse que da mesma forma terá certa urgência em sua tramitação 

visto que o município necessita de melhorar sua receita. Finalizando parabenizou os vereadores Geomar 

e Anibal pelo excelente trabalho realizado no dia a dia. Com a palavra o vereador SANTO CALEGARI, 

cumprimentou os presentes, enfatizou que todos os vereadores estão empenhados em suas funções em 

especial a de fiscalizar, no entanto nem sempre os vereadores são atendidos as vezes por falta de 

recursos e as vezes por outros motivos. Finalizando parabenizou o treinador João Paulo da Academia 

C.T.L.F. pela realização do evento de Artes Marciais Florão Open, disse que é um esporte pouco 

divulgado, porem é muito interessante poder acompanhar o desempenho e a disciplina de garotos e 

jovens que participam desse esporte. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação os 

projetos de Leis nºs 24, 25, 26, 27/2019 - Executivo e o nº 11/2019 - Legislativo, aprovados por 

unanimidade, sendo convocada uma sessão extraordinária a realizar-se após a presente para deliberação 
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dos projetos de Leis em questão. Em seguida atendendo ao disposto no Artigo 65 inciso V do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, foi colocado em Única discussão e votação secreta o projeto 

de Decreto Legislativo nº 01/2019, sendo designados a vereadora Amegilda Neves de Almeida e o 

vereador Geomar Mazar Castro, para atuarem como escrutinadores na referida votação e os mesmos 

conferiram e autenticaram as cédulas de votação juntamente com o Presidente da Casa. Prosseguindo foi 

executada a votação através de escrutínio secreto, um vereador por vez, chamados nominalmente pelo 

senhor presidente, na ordem como segue: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, JOSÉ SOARES 

PEIXOTO, GEOMAR MAZAR CASTRO, MARCELO RODRIGUES, ANIBAL BATISTA DA 

SILVA, SANTO CALEGARI, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, SERGIO MIRANDA RIZZO e o 

presidente JOSÉ ANTONIO MORAES. Na sequência os escrutinadores nomeados ao ato, procederam à 

devida apuração, que obteve o seguinte resultado: 09 (nove) votos favoráveis, sendo aprovado por 

unanimidade, com o resultado em questão o senhor presidente declarou instituído o Título de Cidadã 

Honorária de Florestópolis a Ilustríssima senhora SEBASTIANA REGO DOS SANTOS, popularmente 

conhecida como DONA FILINHA. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador MARCELO 

RODRIGUES, expressou gratidão aos colegas Edis pela aprovação de forma unânime desse Título a 

Dona Filinha, que com certeza é merecedora dessa homenagem e enfatizou que todos da família ficarão 

satisfeitos e honrados. Inscrito o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, 

destacou que nesta sessão foi tratado de diversos assuntos de muita importância e pode se notar a 

preocupação e o ótimo trabalho desenvolvido pelos Vereadores desta Casa de Leis, no entanto temos 

enfrentado muitas dificuldades nessa gestão por causa da crise econômica em nosso país. Finalizando 

parabenizou o treinador João Paulo pela realização do evento de Artes Marciais Florão Open. 

Finalizando comentou assuntos sobre o projeto de Lei que dispõe sobre a Abertura de Crédito no valor 

de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para pavimentação asfáltica. Não havendo mais 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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