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ATA da 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 29 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. 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 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: Expedientes do 

Legislativo: As Indicações nºs 41 e 42/2019 de autoria da vereadora Amegilda Neves de Almeida. 

PALAVRA LIVRE: Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os 

presentes, parabenizou a vereadora Amegilda Neves pelas matérias apresentadas e manifestou votos de 

pesar pelo falecimento da senhora Nilza Maria dos Santos popularmente conhecida por DONA NENA. 

Fazendo uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, 

externou pesar pelo falecimento de Dona Nena e pelo falecimento de Dona Maria Moreira, que Deus 

possa confortar os Familiares e amigos nesse momento de dor. Parabenizou os servidores públicos pelo 

Dia do Funcionário Público. Novamente ressaltou que houve mais uma interrupção no fornecimento de 

água sem aviso prévio pela Sanepar. Prosseguindo discorreu assuntos sobre suas indicações 

apresentadas e destacou que são sugestões para melhorar a segurança e a qualidade de vida da 

população. Usou a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, 

manifestou condolências pelo falecimento de Dona Nena, pelo falecimento de Dona Maria e pelo 

falecimento do senhor Carlos Geraldo, popularmente conhecido como CARLÃO, enfatizou que 

realmente são pessoas importantes que nos deixaram e que sentiremos muita saudade. Continuando 

criticou duramente a Sanepar pelo descaso que vem tratando o povo de Florestópolis, ressaltou que 

inúmeros pedidos de esclarecimentos enviados a empresa são ignorados, portanto a seu ver essa empresa 

não merece continuar com os serviços de saneamento e é preciso rever o contrato com a Companhia. 

Usando a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, após cumprimentar os presentes, manifestou 

pesar pelo falecimento das senhoras Dona Maria e Dona Nena, e ainda, externou condolências pelo 

falecimento do senhor Carlão e destacou que eram excelentes pessoas e que teve uma convivência 

próxima, com certeza farão muita falta para os Familiares e amigos. Com relação a Sanepar manifestou 

apoio aos colegas Edis e disse que essa situação precisa de providências com urgência. Com a palavra o 

vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, manifestou votos de pesar pelo falecimento 

de Dona Nena, de Dona Maria e do senhor Carlão, desejou que Deus conforte os corações dos 

Familiares nesse momento tão difícil. Em seguida citou que recebeu reclamações de pessoas que 

agendam consultas e exames particulares em Londrina, de que estão enfrentando dificuldades para 

agendar vagas no ônibus da saúde, sugeriu a secretaria de saúde para que sejam tomadas as devidas 
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providências no sentido de resolver essa situação. Fazendo uso da palavra o vereador SERGIO 

MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, criticou com veemência o que a Sanepar está fazendo 

em nossa cidade, nas redes sociais é só reclamações, pois é inadmissível o cidadão chegar do trabalho 

não poder se quer tomar um banho, citou ainda os danos nas ruas que a empresa deixa quando faz 

manutenções na rede de distribuição de água, portanto é preciso tomar providências para que a empresa 

seja punida e para que melhore o atendimento a população. Em seguida comentou assuntos sobre os 

serviços de recapeamento que estão sendo realizados em nossa cidade, cobrou a iluminação pública do 

bairro Jardim Floresta II, novamente cobrou o prefeito de um pedido feito no início do mandato, sobre a 

pintura de uma faixa para carga e descarga exclusiva para uso dos Correios, ressaltou que até o 

momento o Executivo não conseguiu realizar a aquisição da tinta para tal. Prosseguindo disse que é 

preciso conscientização da população quanto ao descarte de lixo, ressaltou que muitas vezes o lixo e 

entulhos são coletados e logo em seguida  algumas pessoas jogam lixo novamente, disse que isso não 

pode acontecer, precisamos ter consciência principalmente quanto aos riscos da dengue, e ainda, cobrou 

do setor competente para que seja melhorado os serviços de recolhimento de entulhos em nossa cidade. 

Finalizando manifestou condolências as Famílias que recentemente perderam seus entes queridos e 

desejou que sejam confortados pelo poder e a graça de Deus. Fez uso da palavra o vereador GEOMAR 

MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, desejou votos de pesar para as Famílias que perderam 

seus entes queridos e que Deus conforte os corações de cada um. Falou sobre a situação critica da 

pavimentação das ruas do bairro Onofre Moreira que estão muito danificadas e com muitos buracos, 

disse que buscou informações sobre alguma Lei de garantia de qualidade da pavimentação das ruas em 

loteamentos, pois não é justo o município ter que arcar com serviços mal feitos por loteadoras em nosso 

município. Finalizando criticou a Sanepar pelas inúmeras interrupções no fornecimento de água e sobre 

a questão citada pelo vereador Santo Calegari referente ao transporte de pessoas de consultas 

particulares, a seu ver disse que não há motivos para não conceder o transporte para esses usuários. Com 

a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, quanto essa questão da 

Sanepar sugeriu ao senhor presidente o envio de expediente notificando a empresa para dar explicações 

sobre esses problemas que vem acontecendo em nosso município. Em seguida criticou a Copel pelo que 

fizeram nesta data deixando o centro da cidade praticamente o dia todo sem energia gerando sérios 

transtornos para o comércio. Criticou também o governo do estado que até o momento não sabemos 

para o que veio, destacou que outros governos que passaram foram bem melhores para Florestópolis. 

Parabenizou a vereadora Amegilda pelas indicações e destacou que realmente precisa de sinalização no 

bairro Jardim Floresta II, pois já ocorreram vários acidentes, inclusive destacou que socorreu um 

acidente que ocorreu próximo a sua residência. Prosseguindo enalteceu o vereador e servidor Santo 

Calegari pelo excelente trabalho realizado no setor da saúde, e quanto a questão do transporte de 

pacientes disse que todo cidadão tem o mesmo direto, independente se é consulta particular ou pelo 

SUS. Finalizando manifestou pesar pelo falecimento de Dona Nena, de Dona Maria Moreira e do senhor 

Carlão, pessoas que verdadeiramente deram bons exemplos de vida em nossa cidade. Usou a palavra o 

presidente deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos 
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presentes, ressaltou que realmente tivemos três perdas irreparáveis de pessoas de ótima reputação, 

comentou sobre a convivência que teve com o senhor Carlão, Dona Nena e Dona Maria Moreira, 

manifestou sinceros votos de pesar e que Deus possa confortar os Familiares. Prosseguindo comentou 

sobre o Dia do Funcionário Público e destacou que infelizmente não temos muito o que comemorar. 

Quanto a solicitação para notificar a Sanepar disse que buscará informações para saber quem é o 

superintendente regional e fazer o envio de expediente, ressaltou que muitos gostariam que o 

abastecimento do município passasse para Samai, fez explanações a respeito e disse que para isso teria 

que ser realizado um estudo muito amplo para ver a possibilidade e viabilidade para que isso se 

concretize. Ordem do Dia: Não havendo matérias e não havendo inscritos nas Explicações Pessoais, o 

senhor presidente antes do encerramento ressaltou que o vereador Santo Calegari pediu vista nos 

projetos de Lei em tramitação e solicitou para que ao final do prazo de 10 (dez) dias manifeste seu 

parecer nos projetos. Nada mais a se tratar 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 


