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ATA da 02ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 06 dias do 

mês de março 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 Silvio Jorge de Oliveira. Em seguida o primeiro 

secretário fez a leitura do Expediente do Dia: As indicações nºs 07 a 13/2017 e o requerimento nº 

04/217. Câmara Municipal de Florestópolis - Projeto de Resolução nº 01/2017 - Súmula: Autoriza – se o 

reembolso de despesas com ligações realizadas por meio de aparelhos telefônicos celulares e dá outras 

providências. Após leitura a proposição foi encaminhada 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, comentou sobre suas indicações 

solicitando ao prefeito viabilizar a aquisição de tablets para uso dos diversos profissionais do setor da 

saúde, visando agilizar os trabalhos de visitas domiciliares, bem como para enviar informações diversas 

ao programa e-SUS. Comentou ainda sobre sua indicação solicitando a pavimentação asfáltica da Rua 

Nelsino Ravagnani, na confluência com as Ruas Santa Branca e Paulo Baise. Fazendo uso da palavra o 

vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou o jovem Pedro Rogério 

por ter representado e vencido o Mister Eco do Paraná. Parabenizou os colegas Edis pelas matérias 

apresentadas e solicitou uma indicação para a próxima sessão, que seja criado um projeto visando a 

aquisição e instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos de nossa cidade. Com a palavra o 

vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre suas indicações 

solicitando a instalação de uma (01) academia ao ar livre próximo ao Ginásio de Esportes Onício 

Francisco de Souza e a colocação de lixeiras na Praça José Ribeiro Rosa no centro da cidade. Usou a 

palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, manifestou 

congratulações ao jovem Pedro Rogério e sua família, pelo título de Mister Eco do Paraná. Destacou que 

o Paraná hoje conta com dois (02) ministros, o Dr. Ricardo Barros no ministério da saúde e que amanhã 

assumirá o cargo de ministro da justiça o Dr. Osmar Serráglio, por isso apresentou requerimento 

solicitando o envio de expediente desejando-lhe sucesso em seu novo cargo. Fazendo uso da palavra o 

vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, parabenizou o jovem Pedro Rogério e 

sua família, pelo título de Mister Eco do Paraná. Solicitou uma indicação para a próxima sessão, para 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 15 

que o prefeito tome as devidas providências quanto a situação desses cidadãos, que vivem durante o dia 

e a noite na Praça Central e nas ruas de nosso município, ingerindo bebida alcoólica, pedindo esmolas e 

de certa forma dando trabalho para a polícia, comerciantes e a sociedade, citou ainda que ultimamente 

começaram a soltar bombas e isso tem causando sérios transtornos e muitas reclamações da população. 

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

parabenizou o jovem Pedro Rogério pela conquista do Mister Eco Paraná. Relatou que alunos que estão 

fazendo um curso em Londrina estão com problemas relativos ao transporte, porem disse que o prefeito 

chegando de Curitiba vai procurá-lo para estudar uma solução. Comentou sobre suas indicações 

solicitando a reforma de todas as CMEI's de nosso município, e que seja feito a permuta de uma área no 

parque industrial para que ali seja construído uma nova escola municipal. Finalizando discorreu assuntos 

referentes a uma dívida do município com a SANEPAR, entre o período de 2000 a 2016, no valor de R$ 

562.265,60 (quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), 

portanto sugeriu uma indicação para que seja tomadas as providências no sentido de notificar os ex-

prefeitos responsáveis, solicitando os devidos esclarecimentos sobre tal. Usando a palavra o vereador 

ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentos os presentes, enalteceu os pais e o jovem Pedro 

Rogério pela conquista do título de Mister Eco Paraná, parabenizou o vereador Silvio Jorge pela 

indicação solicitando a pavimentação da Rua Nelsino Ravagnani, entre o Estádio João Dias dos Reis e o 

CAIAQUE, disse que realmente isso se faz muito necessário. Com relação a questão dos alunos do 

cursinho, mencionou que isso tem que ser resolvido com rapidez. Quanto a questão da dívida do 

município com a SANEPAR, opinou que se prefeitos anteriores não pagaram, que assim o mantém. Fez 

uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, parabenizou o 

prefeito pelo evento realizado para as crianças no carnaval, porém criticou a instalação do parque de 

diversões próximo ao Hospital, afirmou que isso gerou transtornos e reclamações. Finalizando sugeriu 

ao senhor prefeito a construção de banheiros públicos na Praça Central, pois diariamente e 

principalmente em dias de eventos, pessoas estão usando os sanitários do Hospital, causando  

contratempos. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, 

após os cumprimentos aos presentes, fez uma descontração com o jovem Pedro Rogério e desejou-lhe 

sucesso. Comentou assuntos relativos ao plano de carreira dos servidores municipais, frisou que se trata 

de algo incomodo, más muito necessário. Comentou sobre sua indicação ao prefeito para manter o 

atendimento necessário no terminal rodoviário de nossa cidade, em finais de semana e feriados. 

Prosseguindo fez explanações sobre a situação dos alunos do cursinho, parabenizou o vereador Marcelo 

Rodrigues pela indicação referente a instalação de câmeras de segurança, e parabenizou o vereador José 

Soares Peixoto, quanto a questão dos cidadãos alcoólatras e pedintes, frisou que isso tem que ser visto 
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junto a Assistência Social e ver as medidas a serem adotadas. Finalizando fez esclarecimentos com 

relação a dívida do município com a SANEPAR, citada pela vereadora Amegilda. Ordem do Dia:  

Destacados para única discussão e votação os requerimentos nºs 01, 02 e 03/2017, aprovados por 

unanimidade. 1ª discussão e votação do projeto de Lei nº 01/2017 - LEGISLATIVO,  aprovado por 

unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, inclusos o requerimento nº 04/2017 e o 

projeto de Lei nº 01/2017 - LEGISLATIVO. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador SILVIO JORGE 

DE OLIVEIRA, destacou o ótimo trabalho realizado com os jovens pelos senhores Cássia e Rogério, e 

parabenizou vosso filho Pedro Rogério pela conquista do título de Mister Eco do Paraná. Finalizando 

comentou sobre o projeto de Lei do canil municipal aprovado em primeira discussão, e manifestou-se 

favorável a implantação do plano de carreira dos servidores. Inscrito o presidente vereador SERGIO 

MIRANDA RIZZO, discorreu assuntos sobre seu requerimento aprovado solicitando informações ao 

prefeito, sobre o art. 1º da Lei Municipal nº 1.336/2014, que dispõe sobre o funcionamento dos bancos, 

em seguida fez orientações aos presentes relativas a referida Lei. Não havendo mais 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                                                          Silvio Jorge de Oliveira 
Presidente                                                                            1º Secretário 


