CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 19 dias do
mês de junho do ano de 2018, 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 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:
Expedientes do Legislativo: A indicação nº 24/2018. Projeto de Lei nº 06/2018 - Súmula: Dispõe sobre
a obrigatoriedade de utilização de papel reciclado por parte dos órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal, após leitura a proposição foi encaminha para as devidas Comissões Permanentes
para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador JOSÉ
ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, justificou sua ausência na sessão anterior
devido a viagem a Curitiba juntamente com o vereador José Soares e o prefeito municipal, destacou
que estiveram tratando de assuntos relevantes ao nosso município, na Casa Civil, Assembléia
Legislativa, Paranacidade e outros. Com a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO,
cumprimentou os presentes, agradeceu a empresa Alto Alegre pelo auxilio ao nosso município na
concessão de máquinas que realizaram serviços no aterro sanitário, ressaltou que isso é muito
importante para o município e um benefício muito grande para toda a nossa comunidade. Usou a
palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, justificou sua
ausência na sessão anterior por causa do falecimento de seu cunhado Éder Romão, portanto devido a
angustia e sofrimento da família não foi possível comparecer na sessão, e ainda, agradeceu a todos os
colegas Edis pelas atitudes e palavras de conforto nesse momento tão difícil. Fazendo uso da palavra o
vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, mais uma vez se solidarizou
com o vereador Silvio pela perda irreparável que tiveram e que realmente Deus possa aliviá-los dessa
dor. Comentou assuntos sobre algumas críticas de um munícipe contra vereadores e a empresa Alto
Alegre, classificou como sem fundamento e uma falta de respeito com os vereadores e a empresa
citados, pois já contribuíram e muito para o desenvolvimento do município. Fazendo uso da palavra o
vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação
solicitando a construção de uma canaleta na Rua João Geraldo Pereira no Bairro Flavio Romagnoli.
Finalizando enfatizou que trabalha no setor da saúde acompanhando os pacientes que vão para
Londrina, citou que está havendo várias reclamações da população pela retirada do ônibus das 10:h00,
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portanto disse que sabe das dificuldades que o município enfrenta, porém espera que o prefeito analise
essa questão com alto grau de atenção e que retorne o ônibus das 10h:00. Fez uso da palavra a
vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, disse que vai tratar com
o prefeito sobre essa demanda do ônibus da 10h:00, enfatizou que saúde e educação são áreas que
devem sempre ter investimentos e não cortes de recursos. Fazendo uso da palavra o vereador
MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, externou novamente votos de pesar ao
vereador Silvio Jorge e família pelo falecimento de seu cunhado Éder Romão. Prosseguindo disse que
só tem a agradecer a empresa Alto Alegre, que tudo se iniciou com a Cofercatu a qual seu pai foi um
dos grandes representantes, citou que hoje a empresa emprega aproximadamente 1.200 pessoas de
nossa cidade, a empresa sempre investe em melhorias nas plantações e tem feito melhorias nas estradas
rurais, por tudo isso e outros benefícios que a empresa trouxe para o município disse que é inaceitável
críticas a empresa. Finalizando solicitou ao senhor presidente algumas informações com relação a
questão do parque industrial. Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os
presentes, discorreu assuntos sobre a viagem que fez a Curitiba com o vereador José Moraes, destacou
a humildade e atenção do nobre vereador, disse que onde chega tem muita influencia e conhecimento.
Destacou ainda, que foram muito bem recepcionados em todos os gabinetes que passaram e espera que
isso proporcione bons resultados para o município. Usou a palavra o presidente deste Legislativo
vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, após os cumprimentos aos apresentes, quanto ao citado pelo
vereador Anibal sobre o cidadão que fez críticas a Alto Alegre e aos Vereadores, disse que há pessoas
que falam coisas relevantes, e há outras que falam coisas sem sentido e neste caso devemos desprezar
esses tipos de comentários sem fundamento algum. Prosseguindo fez elogios ao prefeito Nelson
Junior, disse que é uma pessoa de um imenso coração, porem citou que na administração pública
infelizmente as vezes é preciso tomar algumas decisões que desagradam as pessoas. Finalizando o
senhor presidente procedeu a leitura de 68 indicações apresentadas pelos nobres Edis no ano de 2017,
para fazer um comparativo do que foi e do que não foi atendido pelo Executivo. Ordem do Dia:
Destacado para apreciação dos nobres vereadores a ATA da sessão anterior, sendo aprovada por
unanimidade. 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
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e
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MARIANO,____________, assessor administrativo, a digitei e a subscrevi.

Sergio Miranda Rizzo
Presidente

Silvio Jorge de Oliveira
1º Secretário
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