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ATA da 07ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 16 dias do 

mês de abril do ano de 2019, 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 JOSÉ ANTONIO MORAES. 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, MARCELO RODRIGUES, 

SANTO CALEGARI, SERGIO MIRANDA RIZZO 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. Na sequência o senhor presidente solicitou ao 1º secretário 

para fazer a leitura da ATA da sessão anterior que, logo após foi submetida a apreciação dos Nobres 

Vereadores e aprovada por unanimidade. Expediente do Dia: Convites: Escola Ana Maria Pietta, convite 

para participação do Teatro Encenação da Paixão de Cristo. Associação de Vereadores do Médio 

Paranapanema - AVEMPAR, convite para participação da 3ª reunião ordinária no município de Centenário 

do Sul. Expedientes do Legislativo: As indicações nºs 15, 16 e 17/2019. PALAVRA LIVRE: Fez uso da 

palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, agradeceu a 

solidariedade dos colegas Edis pelo falecimento de sua mãe, citou que é muito importante o apoio dos 

amigos neste momento de profunda tristeza. Agradeceu a todos pelo apoio quando presidente da 

AVEMPAR e desejou muito sucesso para a nova diretoria. Finalizando comentou assuntos sobre sua 

indicação solicitando a colocação de bocas de lobo na extensão das Ruas Presidente Getúlio Vargas e 

Brigadeiro Tobias. Com a palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, 

comentou assuntos relacionados a questão da inadimplência de pagamentos de IPTU, disse que vai fazer 

um estudo mais detalhado sobre a questão, pois são muitos devedores de valores expressivos que têm 

condições de quitar suas pendências, porem tiram proveito da Lei do REFIS para pagar seus débitos sem 

multas e juros, entretanto citou que é preciso adequações na Lei do REFIS estipulando um valor máximo 

para que devedores possam ter o direito de aderir ao REFIS. Usou a palavra a vereadora AMEGILDA 

NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, se solidarizou mais uma vez com o vereador Silvio 

Jorge e Família. Comentou assuntos sobre essa questão do IPTU e que realmente é preciso ser revisto, 

destacou que é preciso prudência na administração devido as enormes dificuldades que os municípios estão 

enfrentado. Informou que a Agepar aprovou um aumento de 12,13% na conta de água da SANEPAR, se 

posicionou contrária a esse aumento absurdo e citou que questionará a companhia. Finalizando discorreu 

assuntos sobre as situações precárias das rodovias da nossa região e espera que o governo tome as devidas 

providências a respeito. Usando a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os 

presentes, disse que realmente é inaceitável esses aumentos absurdos realizados tanto pela SANEPAR 

quanto pela COPEL, e o que parece é que estamos vivendo uma enganação onde o povo aceita tudo quieto, 

isso tem que acabar e o povo precisa acordar e não aceitar esses tipos de desaforos dessas empresas que 

muitos acionistas estão tirando proveito nas costas do povo. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ 

SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, disse que realmente essa situação é um descaso com o 

povo e realmente não podemos aceitar. Prosseguindo agradeceu o convite e parabenizou as novas 

instalações do CCI. Destacou o excelente campeonato municipal que está sendo realizado e parabenizou a 

todos os organizadores, apoiadores e equipes que estão participando. Fez uso da palavra o vereador 
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GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Sergio Rizzo com 

relação à questão do IPTU e realmente precisamos rever essa situação. Sobre a SANEPAR disse que 

infelizmente somos refém dessas empresas que fazem o que bem quer e aproveitam do povo. Finalizando 

expressou preocupação quanto ao risco de ocorrer acidentes graves no acesso de entrada e saída para o 

Loteamento Flavio Romagnoli, localizado na margem da PR-537 na saída para Bela Vista do Paraíso, 

sugeriu ao senhor presidente que intervenha junto ao DER para que com urgência sejam tomadas 

providencias no sentido de construir uma rotatória ou que pelo menos seja feito um redutor de velocidade, 

para evitar o risco de acidentes naquela localidade. Com a palavra o vereador MARELO RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre esse aumento abusivo anunciado pela SANEPAR e 

citou que o povo não aguenta mais pagar tão caro para ter esses serviços que são essenciais para vida do ser 

humano, principalmente nessa época em que estamos vivendo com crise econômica e alto índice de 

desemprego, enfatizou que precisamos nos unir e lutar por um país com mais igualdade e mais justo para 

todos. Usando a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, quanto à questão do 

aumento da SANEPAR disse que infelizmente essas empresas estão fazendo o que quer, enfatizou que os 

vereadores sempre lutam e reclamam desses abusos de aumento, no entanto não temos voz ativa sobre 

essas empresas, buscamos e lutamos sempre por melhorias para nosso povo, porem os governistas não dão 

a devida atenção desses casos, principalmente se tratando de cidades do interior. Usou a palavra o 

presidente deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, se 

solidarizou mais uma vez com o vereador Silvio Jorge e desejou a todos os presentes uma feliz páscoa e 

que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo se façam presentes nos lares das Famílias. Ordem do Dia: 

Destacado para única discussão e votação o requerimento n. 01/2019, aprovado por unanimidade. 

Projeto da Pauta: 2ª e última discussão e votação o projeto de Lei nº 15/2019, aprovado por 

unanimidade. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, externou apoio 

ao vereador Sergio Rizzo com relação à questão do REFIS, citou que fez a indicação ao prefeito para fazer 

a Lei do REFIS, esclareceu que o projeto fora elaborado pela equipe técnica do Executivo e que o grande 

objetivo do REFIS é de reduzir o índice de inadimplência nos pagamentos de IPTU. Finalizando 

manifestou-se contrário e criticou a SANEPAR pelo aumento de 12,13% na conta de água anunciado pela 

companhia. Inscrito o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, comentou assuntos com relação à questão 

do REFIS e que realmente precisa ser revisto. Em seguida disse que foi publicado em um jornal eletrônico 

de circulação regional, onde relata que foram detectados agrotóxicos na água de vários municípios da nossa 

região, inclusive Florestópolis, portanto precisamos buscar a fundo mais detalhes sobre essa informação, 

principalmente junto a vigilância sanitária de nosso município. Não havendo mais inscritos o senhor 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrei esta ATA que, após 

ser submetida à apreciação dos nobres Edis e não havendo retificação, será devidamente aprovada e 

assinada, e para constar, EU, VALNÊS CARDOSO MARIANO,____________, assessor administrativo, a 

digitei e a subscrevi. 

 

 

José Antonio Moraes                                                      Sergio Miranda Rizzo 
Presidente                                                                       1º Secretário 


