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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 2018, 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 ANTONIO MORAES, JOSÉ 

SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a Sessão. Inicialmente o senhor 

presidente destacou a presença do prefeito NELSON CORREIA JUNIOR e do diretor de departamento 

de planejamento DAEZ CARLOS SILVA, ambos foram convidados pelo presidente para exporem as 

metas atingidas no ano de 2017, bem como as metas e prioridades para o exercício de 2018. 

Prosseguindo os trabalhos foi feito a leitura de um texto Bíblico pelo vereador José Antonio Moraes. 

Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Convites: Prefeitura Municipal 

de Florestópolis - Ofício nº 59/2018, em atendimento a Instrução Normativa 129/2017 do TEC-PR, 

convite aos nobres vereadores para participarem de Audiências Públicas, a serrem realizadas no dia 27 

do mês e ano em curso,  a partir das 14:00 horas. Convite da Prefeitura de Centenário do Sul, para 

participar da Audiência Pública no dia 22/02/2018, cujo tema a ser debatido será a Questão Fundiária. 

Expediente do Legislativo: Indicação nº 01/2018. Expediente do Executivo: Ofício nº 060/2018, em 

anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 07/2018 - Súmula: Autoriza o Executivo Municipal  

realizar Desapropriação de áreas de terras, para implantação de parque industrial e dá outras 

providências. Após leitura a proposição foi encaminhada as devidas Comissões Permanentes para 

analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: O senhor presidente solicitou aos convidados 

especiais prefeito Nelson Junior e o diretor Daez Carlos, para fazerem a apresentação do que foi 

realizado no ano de 2017 e as metas para o ano de 2018, sugeriu aos Edis que após a explanação 

havendo dúvidas será aberto para perguntas. Em seguida foi feito a apresentação de um vídeo 

reportando as metas atingidas no ano de 2017. Com a palavra o prefeito NELSON CORREIA 

JUNIOR, após os cumprimentos aos presentes, comentou assuntos sobre o que foi apresentado no 

vídeo, destacou que 2017 foi um ano muito difícil, contudo foram muitas conquistas realizadas em 

nosso município, isso devido ao trabalho realizado pela a atual administração, e ainda, agradeceu seu 

vice-prefeito Nilson Soares e a Câmara Municipal pelo excelente trabalho realizado em parceria com o 

Executivo. Em seguida passou-se as perguntas, usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador 

SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, indagou o prefeito quanto a questão das 

ambulâncias que de 05 (cinco) que o município possui, apenas 02 (duas) estão sendo utilizadas, outro 
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questionamento é sobre um veículo gol com o motor fundido a pouco mais de três meses, que se 

encontra na cidade de Londrina, portanto quais as providências a serem tomadas a respeito. Em 

resposta o prefeito Nelson Junior, com relação as ambulâncias disse que após estudos verificou que 

duas unidades são o necessário para atender o Hospital, quanto ao veículo gol disse que está sendo 

avaliado se convém fazer a retífica do motor ou por o veículo a leilão. Fazendo uso da palavra o 

vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito pelo 

trabalho realizado em especial pela distribuição de material escolar e uniformes para os alunos. 

Indagou o prefeito quanto aos recapes nas ruas do município. Em resposta o prefeito informou que esta 

sendo liberado recursos entre emendas parlamentares, fundo perdido, consórcio e recursos próprios, 

um total de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Complementando o diretor Daez 

Carlos destacou que com esses recursos serão contempladas 39 ruas equivalente ha 30.700m² (trinta 

mil e setecentos metros quadrados). Usando a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, 

cumprimentou os presentes, comentou assuntos referentes a pavimentação asfáltica e sobre o Imposto 

Predial e Territorial Urbano - IPTU, sugerindo melhorias para o REFIS visando melhorar a 

arrecadação e diminuir a inadimplência. Com a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA, cumprimentou os presentes, solicitou ao prefeito informações com relação a SANEPAR, 

disse que são muitos os problemas nas ruas e em calçamentos gerados pela rede de esgoto, solicitou 

informações sobre o parcelamento da dívida do município com a companhia, e ainda pediu 

esclarecimentos quanto a questões contratuais. Em resposta o prefeito disse que foi feito o 

parcelamento da dívida, do qual foi enviado projeto de Lei para reduzir o numero de parcelas para não 

prolongar o contrato. Disse que realmente são muitos danos provocados pela rede de esgoto e que 

realmente isso precisa ser revisto. Quanto as questões contratuais sugeriu a vereadora procurar o 

departamento jurídico do município para que tenha melhores informações a respeito. Fez uso da 

palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito 

pelo trabalho e disse que ser prefeito não é fácil, destacou o seu empenho para a implantação do parque 

industrial e que essa é uma luta e um grande objetivo também dos vereadores desta Casa de Leis. 

Finalizando destacou o excelente trabalho realizado na área da saúde e sugeriu ao prefeito que estude 

melhorias com relação a utilização de caçambas de entulho e a limpeza da cidade. Em resposta o 

prefeito fez explanações quanto a questão das caçambas e sobre a limpeza de nosso município, por fim 

agradeceu o vereador pelas palavras de elogio. Em seguida houve um amplo debate sobre o assunto 

onde o presidente e o vereador Anibal Batista da Silva, fizeram algumas sugestões a respeito. Usou a 

palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, disse que em 24 (vinte 

e quatro) anos de prefeitura sempre trabalhou no setor de limpeza da cidade, opinou contra a cobrança 
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de taxa para utilização das caçambas de entulho, pois a seu ver isso é um benefício para o município 

uma vez que os entulhos não são jogados nas ruas. Fazendo uso da palavra o vereador SANTO 

CALEGARI, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre a questão do desemprego que 

assola não só Florestópolis assim como todo o país. Finalizando disse que mesmo com todas as 

dificuldades o prefeito Nelson Junior vem desempenhando um excelente trabalho em nossa cidade. 

Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, disse que realmente 

o desemprego é uma grande preocupação de todos nós, portanto é preciso o empenho de todos para 

que seja implantado o parque industrial em Florestópolis, citou que há alguns anos atrás o nosso 

município era movido pelo trabalho rural, porém não tinha desemprego como atualmente e o comércio 

era muito melhor do que hoje. Finalizando parabenizou o prefeito pelo ótimo trabalho realizado em 

nossa cidade. Não havendo matérias para a Ordem do Dia, em seguida o senhor presidente passou 

para as Explicações Pessoais, cedeu a palavra ao senhor prefeito Nelson Junior para as considerações 

finais, em especial o prefeito agradeceu a união entre o Executivo e Legislativo, agradeceu as palavras 

de congratulações recebidas pelos vereadores e agradeceu o presidente pelo convite e a oportunidade 

de expor os trabalhos realizados. Em seguida o senhor presidente cedeu a palavra ao vereador SILVIO 

JORGE DE OLIVEIRA, o qual fez uso para convidar os Nobres Edis para a Reunião da AVEMPAR, a 

realizar-se no sábado dia 24 de fevereiro em nosso município. Cedido a palavra ao senhor Daez Carlos, 

agradeceu a oportunidade, disse que é uma honra comparecer nesta Casa de Leis e que a secretaria de 

planejamento está sempre a disposição dos Vereadores para eventuais esclarecimentos, e ainda citou 

que infelizmente em muitos casos a burocracia emperra a administração pública. 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                                                          Santo Calegari 
                        Presidente                                                          1º Secretário em exercício 


