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ATA da 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 03 dias do 

mês de dezembro 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, SERGIO 

MIRANDA RIZZO. Não se fizeram presentes os vereadores MARCELO RODRIGUES, SANTO 

CALEGARI 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 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: Expedientes do 

Legislativo: A indicação nº 50/2019 de autoria da vereadora Amegilda Neves de Almeida. PALAVRA 

LIVRE: Fez uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os 

presentes, mais uma vez ressaltou as inúmeras reclamações da população quanto aos serviços prestados 

pela SANEPAR, disse que foram enviados vários Ofícios a companhia cobrando melhorias no 

atendimento e, com relação as tarifas e demais cobranças impostas pela companhia citou que não cabe 

aos vereadores e sim a AGEPAR que determina os valores e os aumentos das tarifas, portanto tudo 

aquilo que compete aos Edis desta Casa está sendo feito. Finalizando comentou assuntos sobre a questão 

da dengue e citou que seria muito importante a aplicação do veneno fumasse que está em falta e, 

atribuiu a culpa ao governo federal. Com a palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, 

cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre a invasão dos servidores a Assembleia Legislativa 

em protesto contra mudanças na previdência, manifestou apoio para as categorias que lutam por seus 

direitos, disse que o início do governo Ratinho Junior é o pior de todos os tempos, portanto solicitou ao 

senhor governador que faça uma alto analise de seu governo e assim evitar conflitos como esse que 

ocorreu na Assembleia Legislativa. Finalizando destacou que foi atendido um compromisso seu firmado 

com o deputado Luiz Nishimori e, informou a liberação de recursos no valor de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais), para reformas do estádio municipal João Dias dos Reis. Fazendo uso 

da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, disse se sentir aliviado 

com a realização de benfeitorias no município, destacou a iluminação com lâmpadas de LED na 

Avenida 14 de Novembro, as reformas e ampliação do Posto de Saúde Central, portanto parabenizou o 

prefeito e os vereadores desta Casa de Leis que trabalham em prol do melhor para o município. 

Finalizando parabenizou a vereadora Amegilda Neves pela luta quanto a questão da SANEPAR, e 

ainda, ressaltou que realmente temos que nos preocupar com relação a situação da dengue em nossa 

cidade e disse que é muito importante a conscientização de todos na luta contra esse mal. Antes da 

Ordem do Dia o senhor presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para tratar de um assunto de 

relevante interesse deste Legislativo. Retornando os trabalhos o senhor presidente solicitou ao 1º 
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secretário para fazer a leitura do projeto de Lei Legislativo nº 16/2019 - Súmula:  Autoriza o Poder 

Legislativo Municipal, a adquirir, a título oneroso, bem imóvel para a instalação da Sede da Câmara 

Municipal de Florestópolis, após leitura o projeto foi encaminhado para as devidas Comissões 

Permanentes para analise e que exarem os pareceres. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 2ª e última 

discussão e votação projeto de Lei nº 13/2019 - LEGISLATIVO, aprovado por unanimidade. 1ª 

discussão e votação projeto de Lei Complementar nºs 07 e 08/2019, aprovados por unanimidade. 

Explicações Pessoais: Inscrito a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, comentou assuntos 

sobre a situação ocorrida na Assembleia Legislativa do Paraná, manifestou seu apoio aos colegas 

servidores que estão na luta pelos diretos adquiridos e que estão tentando tirar, disse que não votou no 

atual governador e enfatizou que esse governador vai passar, mas os servidores continuarão. Inscrito o 

vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, sobre essa questão ocorrida na Assembleia, ressaltou que o 

professor Carlos Eduardo Ortega que faz o trabalho do site da câmara está em Curitiba participando 

dessa luta dos professores. Não havendo mais inscritos o senhor presidente antes do encerramento 

manifestou seu apoio aos servidores públicos do estado que estão a mais de quatro anos sem a correção 

de seus salários e agora o governo está propondo mudanças na previdências que mais uma vez vai 

penalizar os servidores. 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 em exercício MARCELO 

RODRIGUES, 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                                                      Marcelo Rodrigues 
                           Presidente                                                         1º Secretário em exercício 


