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ATA da 05ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 27 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, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fez presente o 

vereador MARCELO RODRIGUES. 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 22 a 25/2017 e 

os requerimentos nºs 12, 13 e 14/2017. Secretaria Municipal de Saúde - Ofício nº 37/2017, em resposta 

ao requerimento nº 08/2017 de autoria do vereador Anibal Batista da Silva. PALAVRA LIVRE: Fez uso 

da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, comentou assuntos 

sobre a reunião da AVEMPAR - Associação de Vereadores do Médio Paranapanema, realizada no 

último dia 25 de março, para eleição e composição da nova Mesa Diretora, agradeceu os colegas desta 

Casa de Leis pelo apoio a chapa eleita, que teve como presidente eleito o vereador Silvio Jorge de 

Oliveira e a participação na chapa da vereadora Amegilda Neves de Almeida, e ainda, agradeceu-os pelo 

apoio e parceria no período em que esteve na presidência da AVEMPAR. Finalizando discorreu 

assuntos sobre sua indicação solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Avaré, e sobre seu 

requerimento solicitando ao Secretário de Estado da Saúde, a ampliação do número de UTI's. Com a 

palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, enalteceu o vereador 

José Antonio Moraes pelo brilhante trabalho realizado na presidência da AVEMPAR, agradeceu a todos 

os colegas vereadores pelo apoio na eleição da AVEMPAR onde foi eleito presidente, e que fará um 

trabalho visando o melhor para os vereadores e o fortalecimento da instituição. Encerrando comentou 

sobre suas indicações apresentadas referente a pavimentação e aumento do reembolso de despesas com 

alimentação para os servidores. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO 

MIRANDA RIZZO, após os cumprimentos aos presentes, procedeu a leitura do Ofício do Sindicato dos 

Empregados Rurais de Florestópolis e do Manifesto dos Movimentos do Campo contra a Reforma da 

Previdência, comentou sobre a mensagem recebida, disse que essa questão da reforma da previdência 

tem que ser melhor discutida, portanto a solicitação contido no Ofício será atendida. Destacou a reunião 

da AVEMPAR e agradeceu os Edis desta Casa pelo apoio a chapa que elegeu o vereador Silvio Jorge 

presidente da Associação. Finalizando discorreu assuntos sobre seu requerimento solicitando do 

Comandante da 2º Cia PM, informações sobre o não comparecimento da polícia militar no Estádio João 

Dias dos Reis, sendo que no período não havia outro evento com grande público acontecendo no 
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município. Fazendo uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os 

presentes, parabenizou o vereador Silvio Jorge pela presidência da AVEMPAR. Comentou assuntos 

sobre a questão da reforma da previdência e que verdadeiramente temos que lutar pela manutenção de 

nossos direitos. Encerrando discorreu assuntos sobre seu requerimento ao gerente da SANEPAR, que 

informe os valores do débito do município de Florestópolis com a Companhia. Usando a palavra o 

vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, comentou sobre sua indicação 

solicitando ao prefeito viabilizar a construção de uma cancha ou pista de bocha no Centro de 

Convivência do Idoso, justificou que essa é uma reivindicação de alguns idosos que frequentam o local. 

Fez uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, após os cumprimentos aos presentes, 

relatou que a algum tempo vem ocorrendo discussões nas redes sociais, entre pessoas que estiveram e 

que estão no poder, disse que o povo escolheu seus representantes no Legislativo e Executivo, portanto é 

preciso que cesse com essas discussões que não levam a nada, e que todos se unem por uma 

Florestópolis cada dia melhor. Com a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou 

os presentes, parabenizou o vereador Silvio Jorge pela presidência da AVEMPAR. Prosseguindo disse 

que após a reunião da AVEMPAR visitou o Asilo de Idosos de Centenário do Sul e ficou maravilhado 

com o que viu, portanto disse que isso seria um sonho para nossa cidade. Finalizando manifestou-se 

favorável ao Sindicato com relação a questão da reforma da previdência. Usou a palavra o vereador 

SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Silvio Jorge pela conquista 

da presidência da AVEMPAR e desejou sucesso. Comentou assuntos sobre a questão da reforma da 

previdência e que realmente temos que lutar para que isso não ocorra, pois será um retrocesso para o 

trabalhador. Ordem do Dia:  Retirado de Pauta o requerimento nº 11/2017 por solicitação do autor. 

Destacado para única discussão e votação os requerimentos nºs 09 e 10/2017, aprovados por 

unanimidade. Única discussão e votação do projeto de Resolução nº 01/2017, aprovado por 

unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, inclusos os requerimentos nºs 12, 13 e 

14/2017 e o projeto de Lei nº 02/2017 - LEGISLATIVO. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, mais uma vez como vereador e agora presidente da AVEMPAR, 

manifestou apoio ao Sindicato com relação a questão da reforma da previdência. 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 


