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ATA da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 19 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, GEOMAR 

MAZAR CASTRO, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI, 

SERGIO MIRANDA RIZZO e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fez presente o vereador 

ANIBAL BATISTA DA SILVA. 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 vereador SERGIO MIRANDA 

RIZZO, 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 Florestópolis 

convida para a confraternização. Ofício nº 029/2019 - AVEMPAR - Associação de Vereadores do 

Médio Paranapanema, convite para participar da 9º Reunião Ordinária 2019. Expedientes do 

Legislativo: A Indicação nº 48/2019 de autoria do vereador José Antonio Moraes. Projeto de Lei nº 

14/2019 - Súmula: Autoriza até o limite que especifica o reembolso de despesas com plano de saúde dos 

agentes públicos do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. PALAVRA LIVRE: Fez uso 

da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito, 

colaboradores e todos que participaram dos eventos realizados em comemoração ao aniversário de 68 

anos de Florestópolis. Em seguida comentou sobre uma indicação feita pela vereadora Amegilda Neves 

solicitando o recape asfáltico na Rua José Manoel de Sales, citou que os moradores daquela localidade 

estão cobrando urgência na realização desse serviço. Finalizando parabenizou os dirigentes, jogadores 

do Master Florestópolis e todos que se empenharam na realização do jogo beneficente, ressaltou que 

ações como essa são importantes para o bem da humanidade. Com a palavra a vereadora AMEGILDA 

NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, parabenizou a organização do jogo beneficente 

entre o Master Florestópolis e o Real Desportivo de Curitiba. Destacou os eventos realizados em 

comemoração aos 68 anos de emancipação política de Florestópolis. Enfatizou que nesta data 

comemora-se o Dia da Bandeira, enfatizou que a Bandeira Nacional é um grande símbolo de nosso país. 

Prosseguindo parabenizou a Secretária de Agricultura pela campanha "Troque seu óleo de cozinha 

usado por óleo novo",  isso é uma excelente iniciativa que especialmente irá contribuir com a 

preservação do meio ambiente. Em seguida discorreu assuntos sobre o aumento de casos de dengue, 

disse que foi informada que ainda não está disponível o veneno fumasse, no entanto cobrou que o mais 

importante é a cooperação de toda a população em ações de combate ao mosquito transmissor da 

doença. Finalizando destacou que no próximo dia 20 comemora-se o Dia da Consciência Negra, a seu 

ver o termo correto seria Consciência Humana, pois as pessoas precisam se respeitar mais e buscar 

sempre fazer o bem para o próximo. Fazendo uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os eventos realizados em comemoração ao aniversário de 68 
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anos de nossa cidade. Prosseguindo disse que conversou com funcionário do setor de endemias e soube 

que realmente a situação da Dengue em nossa cidade é muito preocupante, citou que foram aprovadas 

Leis nesta Casa para evitar e combater o mosquito da Dengue, como a Lei que trata sobre a limpeza de 

terrenos baldios em nosso município, no entanto estamos vendo muitos locais com sujeiras e mato alto 

em terrenos, estão é preciso providências com urgência para evitar mortes por causa da Dengue. Citou 

que ao longo desse mandato fez vários pedidos para o executivo de problemas trazidos pela população, 

porem ressaltou que é decepcionante ser vereador em Florestópolis, pois infelizmente os vereadores não 

são atendidos. Usando a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, 

parabenizou os organizadores do jogo de futebol beneficente, parabenizou os eventos em comemoração 

aos 68 anos de Florestópolis. Agradeceu a vereadora Amegilda pelo apoio nesta questão da Dengue e 

disse que realmente precisamos com urgência de ações para combater o mosquito transmissor da 

doença, pois sabemos da situação crítica de epidemia em nosso município e é preciso que o poder 

público e a população se movam no combate a esse mal. Usou a palavra o presidente deste Legislativo 

vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos presentes, reiterou o convite da 

AVEMPAR para a 9ª reunião ordinária e solicitou aos vereadores interessados em participar para se 

dirigir a secretaria da Câmara para providências de documentações. Prosseguindo comentou assuntos 

sobre sua indicação apresentada solicitando ao prefeito estudos de viabilidade para reorganizar a 

numeração Residencial e Comercial da Avenida 14 de Novembro, visto que são muitas reclamações 

quanto a numeração que oscila em diversos pontos da principal Avenida do município. Citou ainda a 

urgência para que seja feito uma faixa de carga e descarga para uso dos Correios, ressaltou que o 

vereador Sergio Rizzo fez tal solicitação no início do mandato e que até o momento não foi atendido 

pelo Executivo. Em seguida fez elogios pelos eventos realizados em comemoração ao aniversário de 68 

anos de nossa cidade, bem como parabenizou os organizadores do jogo de futebol beneficente em prol 

da APAE e dos Vicentinos. Continuando citou que é muito importante lembrar do Dia da Consciência 

Negra e comentou a respeito. Finalizando ressaltou que nesta data comemoramos o Dia da Bandeira e 

enfatizou a importância da nossa Bandeira que representa todos os brasileiros. Ordem do Dia: Projetos 

da Pauta: 2ª e última discussão e votação os projetos de Leis nº 12/2019 - LEGISLATIVO, e os nºs 

28, 39 e 40/2019 - EXECUTIVO, aprovados por unanimidade. Explicações Pessoais: Não havendo 

inscritos 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. 
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