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ATA da 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 05 dias do 
mês de novembro 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 Marcelo Rodrigues. 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, 
comentou assuntos sobre seu requerimento solicitando informações diversas acerca de todos os bens 
imóveis situados na Zona Urbana desta Municipalidade em que a Companhia de Saneamento do 
Paraná– SANEPAR e a Companhia Paranaense de Energia– COPEL figurem proprietárias, em virtude 

da importância da matéria  solicitou o apoio dos colegas Edis pela aprovação. Fazendo uso da palavra o 
vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, agradeceu o Sargento Marcos 
Oliveira pela visita a esta Casa e pelo recado deixado em sua mesa cumprimentando pela amizade. Em 
seguida citou que houve problemas com um ônibus que faz o transporte dos alunos da faculdade, mas 

que conseguiu resolver. Disse que esteve no setor financeiro da prefeitura para obter informações sobre 
gastos com aquisição de remédios e com pagamento de precatórios, disse que apesar das dificuldades o 
prefeito está investindo bem na aquisição de remédios e tem feito pagamento de precatórios. Finalizando 
manifestou pesar pelo falecimento do senhor José Farias que era funcionário da prefeitura, que Deus 

conforte os Familiares. Fez uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os 
presentes, parabenizou o deputado Tiago Amaral e disse que é muito importante o auxílio dos deputados 
em prol do nosso município. Parabenizou o vereador Silvio Jorge pela matéria apresentada e realmente 
essa questão precisa ser analisada. Em seguida manifestou gratidão ao senhor Derval Zamparoni que 

através da Rádio Comunitária apoiou os Vereadores desta Casa na luta contra o descaso da Sanepar em 
nossa cidade. Continuando externou condolências pelo falecimento do senhor José de Freitas pessoa que 
vai deixar muita saudade pelo bom exemplo. Finalizando mais uma vez manifestou preocupação quanto 
aos riscos de epidemia de dengue, solicitou o apoio do poder público e da comunidade na luta contra o 
mosquito e sugeriu ao senhor presidente o envio de expediente para as Igrejas do município solicitando 

o apoio nesta causa. Imediatamente o senhor presidente pela relevância dessa solicitação do vereador 
Marcelo Rodrigues, sugeriu votação de requerimento verbal, sendo aprovado por unanimidade. Usando 
a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, manifestou pesar pelo 
falecimento do senhor José de Freitas e que Deus conforte a Família enlutada, bem como demais 

Famílias que recentemente perderam seus entes queridos. Parabenizou o vereador Geomar Mazar pelas 
informações com relação a aquisição de remédios e o pagamento de precatórios, e ainda, parabenizou o 
vereador Silvio Jorge pela matéria apresentada e comentou a respeito. Finalizando disse que a Sanepar 
iniciou um serviço de manutenção da rede de água e faz dias que o serviço está parado causando um 

grande desperdício de água no local, disse que isso não passa de um descaso com a população de 
Florestópolis. Com a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, 
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parabenizou o deputado Tiago Amaral quanto aos equipamentos destinados a Escola Genésio Franco da 
Rocha. Quanto a questão da dengue disse que tempos atrás passava o fumasse que era muito importante 
no combate a dengue, segundo informações está parado por falta do veneno, destacou que realmente é 

muito importante a conscientização da população no combate a dengue. Finalizando parabenizou os 
vereador Silvio Jorge pela matéria apresentada e o vereador Geomar Mazar pelas informações sobre o 
fornecimento de remédios e o pagamento de precatórios, ressaltou que dias atrás sua filha realizou uma 
consulta e os medicamentos receitados pelo médico foram fornecidos. Finalizando disse que os grandes 

destaques na medicina de nossa cidade era o saudoso Dr. Afonso Murad e o Dr. Iran Rodrigues, porem 
fez elogios a um novo médico Dr. Matheus Ruela, que está se destacando pelo ótimo trabalho realizado 
em nossa cidade. Fazendo uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 
cumprimentou os presentes, manifestou pesar pelo falecimento do senhor José Farias pessoa que muito 
contribuiu para o município no exercício de sua função, portanto que Deus conforte os Familiares. 

Quanto a questão da Sanepar destacou que fez envio de vários Ofícios sobre diversos assuntos, como 
contrato da Companhia com o município, qualidade do tratamento da água, bem como questionamentos 
sobre aumentos abusivos e tarifas excessivas, enfatizou que nesta Casa foram aprovadas Leis tratando 
sobre questões ligadas a Sanepar em benefício da comunidade, como regras sobre o corte no 

fornecimento de água, proibição da cobrança de tarifa mínima, instalação de equipamento eliminador de 
ar das tubulações enfim, foram tratados de diversos assuntos e diversas cobranças encaminhadas a 
Sanepar para buscar o melhor atendimento a comunidade, no entanto a Companhia tem prestado um 
serviço de péssima qualidade gerando várias reclamações da população. Usando a palavra o vereador 

SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, sobre a situação da Sanepar sugeriu o apoio 
do prefeito municipal e se possível com sua presença, da procuradora do município e a assessora 
jurídica desta Casa de Leis, para que juntos possamos deliberar de forma ampla sobre essa situação da 
Sanepar em nosso município, e ver quais as medidas e providências a serem tomadas a respeito. Citou 

alguns problemas gerados pela Sanepar em especial os danos causados em pavimentações de vias 
públicas quando executam manutenções na rede de distribuição, portanto ressaltou que é necessário um 
debate para tratar desse assunto e buscar soluções. Imediatamente o senhor presidente pela relevância 
dessa solicitação do vereador Sergio Miranda Rizzo, sugeriu votação de requerimento verbal, sendo 

aprovado por unanimidade. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO 
MORAES, cumprimentou os presentes, ressaltou que realmente é uma situação o quanto grave e essa 
convocação do senhor prefeito para deliberar junto com os vereadores sobre essa situação da Sanepar 
em nosso município. Prosseguindo manifestou votos de pesar pelo falecimento de pessoas de muita 
estima e que nos deixarão saudades, em especial citou o falecimento de Dona Lígia e do senhor José de 

Freitas que foi funcionário da prefeitura e desempenhou com muita eficácia suas atribuições. 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 


