CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 15 dias do
mês de maio do ano de 2018, às 19:00 horas, 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 SERGIO MIRANDA RIZZO. Na ocasião, constatou-se a
presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA,
ANIBAL BATISTA DA SILVA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ ANTONIO MORAES, JOSÉ
SOARES PEIXOTO, 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 pelo vereador José Antonio Moraes. Na sequência o senhor
presidente solicitou ao assessor administrativo para distribuir cópias da ATA da Sessão anterior e
dispensou a leitura. Em seguida solicitou ao 1º secretário para fazer a leitura do Expediente do Dia:
Expediente do Legislativo: Requerimento nº 06/2018. Expediente do Executivo: Ofício nº 165/2018,
em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 16/2018 - Súmula: Dispõe sobre as diretrizes
para elaboração da Lei Orçamentária do município de Florestópolis para o exercício financeiro de
2019 e dá outras providências Após leitura a proposição foi encaminhada para as devidas Comissões
Permanentes para análise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o
vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, agradeceu os colegas Edis
pelos votos de condolências e pelas homenagens feitas em virtude do falecimento de seu irmão Sr.
Adilson Leite, disse que ele foi uma pessoa que deixou um bom legado a família, que foi uma das
pessoas mais importantes que o ajudou a se eleger vereador. Destacou que a Ata da Sessão anterior a
qual recebeu as condolências dos nobres Edis, será guardada juntamente com o atestado de óbito como
lembrança. Com a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes,
enfatizou que o sentimento do vereador Anibal com seu irmão é o mais nobre que um irmão possa
sentir, e que todos somos filhos de Deus e com certeza Deus o têm em um bom lugar. Finalizando
comentou sobre algumas obras que estão sendo realizadas no conjunto Zilda Arns, e recomendou que
seja preservado a nascente denominada Água Flor, principal responsável pelo abastecimento de água
do nosso município. Usou a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os
presentes, se dirigiu ao vereador Anibal e disse que perder um irmão verdadeiramente deve ser muito
doloroso e nesses momentos semente Deus para ajudar a amenizar a dor. Prosseguindo parabenizou as
equipes que jogaram a final do campeonato municipal, que teve como campeão o Máster e vicecampeão o Barracão. Comentou assuntos com relação a má qualidade da pavimentação asfáltica do
conjunto Flavio Romagnoli e sugeriu que o Executivo tome as devidas providências a respeito.
Encerrando disse que é muito importante a preocupação do vereador Marcelo quanto a nascente Água
Flor e que todas as nascentes devem ser preservadas. Fazendo uso da palavra o presidente deste
Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, disse que se
emocionou com as palavras e pelo agradecimento do vereador Anibal, porém afirmou que todos
fizeram o que era esperado e mais uma vez externou votos de pesar ao vereador e família pela perda
irreparável. Quanto a preocupação do vereador Marcelo sobre a nascente Água Flor, fez alguns
esclarecimentos sobre as obras que estão sendo realizadas naquela localidade e que não será
prejudicada em nada a referida nascente. Comentou assuntos sobre seu requerimento solicitando a
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Prestação de Contas do PROVOPAR, referente ao exercício de 2017, e ainda, comentou assuntos
sobre algumas respostas que recebeu do Executivo, referente ao CAPS e NASF. Usando a palavra a
vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, externou votos de pesar
ao vereador Anibal e família, bem como ao Sr. José Augusto e família, pela perda de seus estes
queridos. Sobre a viagem que fez a Curitiba destacou que pleiteou a liberação de recursos para pintura
do Colégio Eudice Ravagnani de Oliveira, bem como a aquisição de novas carteiras escolares.
Destacou que esteve na Secretaria do Desenvolvimento Urbano tratando de assuntos relativos ao
transporte metropolitano, onde foi instruída por um servidor para enviar um Ofício ao secretário Silvio
Barros e procedeu a leitura o Ofício que será encaminhado. Finalizando discorreu assuntos sobre o dia
18 de maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Fez uso da palavra o
vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, manifestou condolências ao
vereador Anibal e família pela perda de seu irmão. Comentou assuntos sobre a questão do transporte
metropolitano e fez algumas sugestões. Discorreu assuntos sobre o campeonato municipal e fez
algumas sugestões a comissão organizadora visando melhorias na organização do campeonato, e ainda,
solicitou que seja feito investimentos em outras modalidades do esporte em nossa cidade. Com a
palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, mais uma vez se
externou condolências ao vereador Anibal e toda a família e comentou assuntos sobre a questão do
transporte metropolitano. Com a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes,
se dirigiu ao vereador Anibal e afirmou que realmente todos nós sentimos muito a perda de seu irmão.
Destacou a resposta que recebeu do Executivo quanto a uma solicitação de reparos no ar condicionado
de um ônibus que faz o transporte de estudantes, e que tal solicitação foi atendida. Fazendo uso da
palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após os cumprimentos aos presentes, externou
novamente pesares ao vereador Anibal e família pela perda insuprível de seu irmão, que Deus nesse
momento de dor possa dar o acalento devido a todos os familiares. Manifestou apoio a vereadora
Amegilda Neves pela atitude e luta para conseguir o transporte metropolitano para nossa cidade.
Finalizando destacou que nesta data se comemora o Dia da Família, portanto enfatizou que a família é
a base de tudo. Ordem do Dia: Destacado para apreciação dos nobres vereadores a ATA da sessão
anterior, sendo aprovada por unanimidade. Projeto da Pauta: 2ª e última discussão e votação do
projeto de Lei nº 10/2018, aprovado por unanimidade. 1ª discussão e votação o projeto de Lei
Complementar nº 04/2018, o projeto de Lei nº 09/2018, e o projeto de Lei nº 04/2018 LEGISLATIVO, aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem Dia da próxima sessão, incluso o
requerimento nº 06/2018, o projeto de Lei Complementar nº 04/2018, o projeto de Lei nº 09/2018, e o
projeto de Lei nº 04/2018 - LEGISLATIVO. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor
presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrei esta ATA que,
lida e não havendo retificação, será devidamente aprovada e assinada, e para constar, EU, VALNÊS
CARDOSO MARIANO,____________, assessor administrativo, a digitei e a subscrevi.

Sergio Miranda Rizzo
Presidente

Silvio Jorge de Oliveira
1º Secretário
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