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ATA da 01ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 20 dias do 

mês de fevereiro do ano de 2017, às 20:00 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 SOARES PEIXOTO, JOSÉ 

ANTONIO MORAES, 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. Em seguida o primeiro 

secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Ofício nº 46/2017 - Poder Executivo, solicitando o 

espaço físico desta Câmara Municipal e convidando os Vereadores, para participarem de Audiências 

Públicas. As indicações nºs 01 a 06/2017 e os requerimentos nºs 01 a 03/2017. Ofício nº 45/2017 - Poder 

Executivo, encaminhando em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 02/2017 - Súmula: 

Autoriza a Celebração de Convênio e repasse de subvenção ao PROVOPAR - Programa do 

Voluntariado Paranaense de Florestópolis e dá outras providências. Projeto de Lei nº 01/2017 - 

LEGISLATIVO - Súmula: Dispõe sobre a criação e o funcionamento do canil municipal; dispõe sobre a 

esterilização gratuita de caninos como função de saúde pública e institui sua prática como método 

oficial de controle populacional e de zoonoses, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 02/2017 - 

LEGISLATIVO - Súmula: Concede monetariamente a reposição de perdas salariais, aos servidores 

ativos da Câmara Municipal de Florestópolis. Após leitura as proposições foram encaminhadas para o 

jurídico e para as devidas Comissões Permanentes, para análise e que exarem os pareceres. PALAVRA 

LIVRE: Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, 

destacou a visita ilustre antes do início da sessão do deputado federal Alex e do prefeito Nelson Júnior. 

Comentou sobre suas indicações solicitando ao prefeito viabilizar o repasse de subvenção a APAE, para 

custear despesas com merenda escolar, a aquisição de novos equipamentos e aparelhos de fisioterapia e 

criar uma nova Lei Municipal, instituindo o Programa de Recuperação Fiscal no Município de 

Florestópolis (REFIS – FLORESTÓPOLIS). Usou a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA, após cumprimentar os presentes, discorreu assuntos sobre seu requerimento solicitando o 

envio de ofício aos cinco Deputados Estaduais mais votados, para que aprovem um Decreto Legislativo 

revogando a resolução 357/2017, que altera o art. 9º da resolução 113/2017 referente a distribuição de 

aulas em nosso Estado. Fazendo uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os 

presentes, disse que a indicação que faria ao prefeito seria a disponibilização de mais um ônibus na 

saúde as 10:00 horas da manhã, o qual já foi feito, portanto que o senhor presidente leve ao prefeito os 

sinceros agradecimentos por esse feito. Usando a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

cumprimentou os presentes, destacou o bom trabalho realizado pelos colegas Edis e que cada um busque 

junto aos seus deputados, recursos para melhorar cada dia mais nossa cidade. Com a palavra o vereador 

JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos presentes, disse que a Câmara Municipal é a 
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casa do povo onde podem fazer suas reivindicações. Destacou a presença do deputado federal Alex 

Canziani o qual discorreu assuntos sobre o Consórcio SINDAST, que tem por objetivo a realização de 

serviços de pavimentação, tapa buracos e recape asfáltico a custo menor. Finalizando falou sobre a 

indicação coletiva, solicitando a aquisição de uma área de terras para instalação de novo Parque 

Industrial, bem como comentou sobre suas indicações solicitando a revitalização da pintura dos 

redutores de velocidade e a implantação de Modelo de Agendamento Eletrônico no sistema de consultas 

e exames da Secretaria Municipal de Saúde. Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR 

CASTRO, cumprimentou os presentes, falou sobre alguns serviços a serem realizados em nosso 

município relativos à limpeza, e solicitou a população que tenha um pouco de paciência, pois em breve 

tudo será resolvido e normalizado. Fazendo uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Silvio Jorge de Oliveira, pela indicação solicitando 

ao prefeito o repasse de recursos para a APAE, bem como parabenizou o presidente pela proposição que 

dispõe sobre o canil municipal, fez comentários a respeito e manifestou total apoio. Finalizando falou 

sobre a indicação coletiva referente a instalação de novo Parque Industrial, disse que isso é um sonho da 

população e já que foi promessa eleitoral do senhor prefeito, devemos cobrá-lo para que se torne 

realidade a geração de empregos para o nosso povo. Com a palavra o vereador MARCELO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias 

apresentadas, em especial a proposta pelo senhor presidente que trata sobre o canil municipal. 

Manifestou apoio a vereadora Amegilda com relação a questão da Educação que é muito importante 

para a boa formação do cidadão. Finalizando ressaltou a presença do deputado federal Alex Canziani e o 

prefeito Nelson Júnior, enfatizou que o consorcio foi possível devido a aprovação unânime dos 

vereadores desta Casa de Leis. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO 

MIRANDA RIZZO, após cumprimentar os presentes, explanou assuntos sobre o projeto de Lei de sua 

autoria que dispõe sobre a criação e o funcionamento do canil municipal, explicou como seria o seu 

funcionamento e os devidos cuidados a serem adotados com os animais, disse que todos sabemos que há 

muitas coisas a serem realizadas, porém o canil é de muita importância por se tratar de uma questão de 

saúde pública, portanto acredita que terá o apoio de todos os Nobres Vereadores e da sociedade. Para 

pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, inclusos os requerimentos nºs 01, 02 e 03/2017. Não 

havendo inscritos nas Explicações Pessoais, e nada mais a se tratar 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                                                          Silvio Jorge de Oliveira 
Presidente                                                                           1º Secretário 


