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ATA da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 22 dias do 

mês de outubro 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, verificada a ausência do 1º 

secretário o senhor presidente designou o 2º secretário vereador MARCELO RODRIGUES para 

assumir os trabalhos da 1ª Secretaria. Na ocasião, constatou-se a presença do PRESIDENTE e dos 

seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ 

SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA. Não se fizeram presentes os vereadores ANIBAL BATISTA DA SILVA e SERGIO 

MIRANDA RIZZO. 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 em exercício 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: Convite: 1º Seminário Interativo Paraná Consciente Prevenção á 

Violência Contra Crianças, Adolescentes e Idosos. Expedientes do Legislativo: Indicação nº 40/2019; 

Projeto de Lei nº 13/2019 de autoria da vereadora Amegilda Neves de Almeida - Súmula: Obriga as 

empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, as empresas terceirizadas que prestam 

serviços a órgãos da administração direta e indireta do Município de Florestópolis e as entidades 

beneficiadas com subvenções sociais cuja origem sejam os recursos do orçamento do Município, a 

contratarem seus funcionários a partir de consulta ao banco de dados da Agência do Trabalhador de 

Florestópolis. Expedientes do Executivo: Ofício nº 259/2019, em anexo exposição de motivos e o 

projeto de Lei nº 31/2019 - Súmula: Autoriza o Poder Executivo, quando alienar bens móveis, imóveis 

ou inservíveis, a receber o crédito mediante precatórios; Ofício nº 260/2019, em anexo exposição de 

motivos e o projeto de Lei nº 32/2019 - Súmula: Autoriza o Poder Executivo, quando alienar bens 

móveis, imóveis ou inservíveis, a receber o crédito mediante notas de empenho da Prefeitura Municipal 

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 

GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos munícipes de Porecatu e região principalmente após o fechamento da Usina Central 

Paraná, destacou que hoje temos a Usina Alto Alegre como maior empregador de nossa cidade, no 

entanto sugeriu que a empresa para converter o valor da cesta básica para cartão alimentação, seria uma 

maneira de incentivo para o comércio local. Continuando citou que outra boa opção seria o transporte 

metropolitano para nossa cidade. Finalizando parabenizou o vereador Silvio Jorge pela indicação 

apresentada. Com a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os 

presentes, enalteceu seu sogro senhor Lázaro Liberato de Oliveira e Família pelo evento realizado para 

as crianças de nossa cidade. Destacou que mais uma vez está encaminhando Ofício a SANEPAR para 

reclamar das constantes interrupções no fornecimento de água no nosso município. Comentou assuntos 

sobre a questão do transporte metropolitano e comentou sobre a possibilidade da ANEEL criar um 

imposto sobre a geração de energia fotovoltaica energia gerada por placas solares. Finalizando discorreu 

assuntos sobre seu projeto apresentado que obriga as Empresas prestadoras de serviços públicos a 
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contratar seus trabalhadores a partir de consulta ao banco de dados da Agência do Trabalhador de 

Florestópolis. Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, enalteceu o vereador Geomar Mazar com relação a sugestão do cartão alimentação a empresa 

Alto Alegre e complementando sugeriu ao presidente o envio de expediente a empresa para buscar que 

isso se concretize. Parabenizou a vereadora Amegilda Neves e o vereador Silvio Jorge pelas proposições 

apresentadas e fez algumas sugestões. Prosseguindo disse que realmente é bem provável a implantação 

do imposto pela ANEEL sobre a geração de energia solar. Usando a palavra o vereador SANTO 

CALEGARI, cumprimentou os presentes, citou que ocorreu uma situação desagradável onde uma 

criança cadeirante chegou pela manhã para embarcar no ônibus da saúde, portanto não foi possível o 

embarque devido o modelo da cadeira de rodas que não coube dentro do ônibus, nem mesmo no porta-

malas, isso gerou comentários desagradáveis do senhor Valmir Cláudio popular (BILI), até dizendo que 

isso é responsabilidade de vereador, a seu ver isso na verdade é responsabilidade da Secretaria de Saúde, 

portanto repudiou os comentários do senhor Valmir Cláudio, citou ainda que está sofrendo algum tipo 

de perseguição do prefeito e pediu mais respeito a sua pessoa e disse que sempre trabalhou e trabalha 

com muita dedicação. Cedido um aparte aos Vereadores Geomar Mazar, Marcelo Rodrigues e Amegilda 

Neves comentaram sobre o assunto em questão. Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou o sogro da vereadora Amegilda senhor Lázaro 

Liberato pelo evento realizado em comemoração ao Dia das Crianças. Prosseguindo comentou sobre sua 

indicação ao prefeito para viabilizar a implantação de iluminação pública colocação de postes e 

luminárias com lâmpadas de LED, em diversas ruas do bairro Jardim Floresta II. Finalizando externou 

total apoio ao vereador Santo Calegari e destacou o excelente trabalho realizado em seu local de 

trabalho, e ainda, disse que esse tipo de problema realmente não é responsabilidade de vereador. Usou a 

palavra o presidente deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os 

presentes, ressaltou que dificilmente teremos uma Câmara de Vereadores melhor que a presente, aqui 

estão representadas todas as categorias de trabalhadores de nosso município, enfatizou que é muito 

estranho um funcionário falar que certo tipo de problema é responsabilidade de vereador, citou que os 

vereadores apoiaram o deputado Alexandre Curi que enviou a nosso município 4 (quatro) veículos 0km, 

então essa questão do transporte dessa criança cadeirante de forma alguma é responsabilidade de 

vereador. Destacou que o vereador Santo Calegari é exemplo na vereança e como servidor público e que 

com certeza merece todo respeito onde estiver. Sobre o transporte metropolitano disse que isso será 

muito difícil de conseguir. Quanto a sugestão feita para a empresa Alto Alegre disse que irá consultar o 

jurídico visto que se trata de empresa particular. Ordem do Dia: Não havendo matérias e não havendo 

inscritos nas Explicações Pessoais, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a sessão, da qual lavrou-se esta ATA que, após lida 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 


