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ATA da 08ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 10 dias do 

mês de abril 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. Iniciaram-se os trabalhos 

com a leitura de um texto Bíblico feita pelo vereador José Antonio Moraes. Na sequência o senhor 

presidente solicitou ao assessor administrativo para distribuir cópias da ATA da Sessão anterior e 

dispensou a leitura. Em seguida o 1º secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Expedientes do 

Legislativo: Indicações nºs 11, 12 e 13/2018; requerimentos nºs 04 e 05/2018; e o projeto de Resolução 

nº 01/2018 - Súmula: Altera o disposto no artigo 130 da Resolução n° 02/2000, de 21 de novembro de 

2000, que define sobre a realização das Sessões Ordinárias. Expedientes do Executivo: Ofício nº 

123/2018, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 10/2018 - Súmula: Institui o Programa 

de Recuperação Fiscal no município de Florestópolis; Ofício nº 124/2018, em anexo exposição de 

motivos e o projeto de Lei nº 11/2018 - Súmula: Dispõe sobre a Implantação do "Programa de 

Desligamento Voluntário" - PDV dos servidores públicos do município de Florestópolis e dá outras 

providências; e o Ofício nº 125/2018, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 12/2018 - 

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar 

Especial no orçamento do município de Florestópolis, para o exercício de 2018. Após leitura as 

proposições foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem 

os pareceres. PALAVRA LIVRE: Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre suas indicações apresentadas solicitando ao 

prefeito que estude as possibilidades de viabilizar a realização de "FESTIVAL DE INVERNO" e a 

realização de "JOGOS DE FÉRIAS". Parabenizou o prefeito e sua equipe de trabalho pelo empenho 

em suas funções, desejou que o município tenha muitas realizações e principalmente que seja efetivado 

a aquisição do terreno para implantação do parque industrial. Fez uso da palavra o vereador GEOMAR 

MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, quanto ao parque industrial criticou a burocracia para 

a aquisição do terreno, contudo disse esperar em Deus que em breve isso venha a se concretizar e 

trazer benefícios para a nossa comunidade. Usando a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, 

após cumprimentar os presentes, discorreu assuntos sobre o projeto que trata sobre o parque industrial 

e sugeriu a sua tramitação em regime de urgência, devido o relevante interesse público. Encerrando 

destacou a posse da governadora Cida Borguetti e desejou-lhe sucesso e muitas realizações para o 

povo do Paraná. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, 

cumprimentou os presentes, enalteceu os nobres Edis desta Casa de Leis e afirmou que se sente 

honrado por fazer parte da atual gestão e trabalhar ao lado de pessoas muito competentes. Comentou 

assuntos sobre a questão do parque industrial e enfatizou a burocracia para conseguir a liberação dos 

recursos para tal. Em seguida procedeu a leitura de uma Resolução da Secretaria de Estado da Saúde, 
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que trata da liberação de recursos através de uma emenda do deputado Alexandre Curi, no valor de 

120.000,00 (cento e vinte mil reais) destinados a aquisição de uma ambulância, justificou a leitura de 

tal documento visto que algumas pessoas estão postando fotos em redes sociais dizendo que tal 

deputado liberou recursos para o município, sem que o mesmo esteja realmente liberado. Parabenizou 

o suplente de vereador Toninho da Locadora por conseguir a liberação de recursos para o município 

através dos deputados Guto Silva e Marcelo Belinati. Fazendo uso da palavra o vereador SANTO 

CALEGARI, cumprimentou os presentes, comentou sobre sua indicação solicitando o recape asfáltico 

na Rua Venezuela, entre a Avenida 14 de Novembro e a Rua Santo André, e ainda, comentou sobre 

seu requerimento apresentado no qual solicita informações quanto a manutenção em ar condicionado 

de um ônibus que transporta estudantes. Cedido um aparte aos vereadores Sergio Miranda Rizzo e 

Geomar Mazar Castro, comentaram sobre o assunto em questão. Com a palavra a vereadora 

AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, explanou assuntos sobre seu 

requerimento apresentado cobrando providências da COPEL, quanto aos transtornos enfrentados pela 

população para efetuar o pagamento das contas de luz. Prosseguindo destacou a 2ª corrida e caminhada 

que será realiza no mês de maio e convidou a todos para participarem. Parabenizou a governadora pela 

indicação de Lúcia Cortez para Secretaria de Estado da Educação. Finalizando falou sobre o recape 

asfáltico que está sendo realizado entre Florestópolis e Santa Margarida, enfatizou que está ficando 

partes da via sem o recape e isso causa uma preocupação quanto a qualidade do serviço. Usou a 

palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, devido a mudança de 

governo sugeriu ao senhor presidente que todos os expedientes encaminhados ao governador Beto 

Richa, sejam enviados a governadora Cida Borguetti. Prosseguindo disse ser louvável a preocupação 

da vereadora Amegilda Almeida, quanto o recapeamento e que realmente partes da via que estão 

ficando sem o recape podem apresentar defeitos em pouco tempo. Finalizando parabenizou o 

presidente pela transparência quanto as emendas liberadas pelos deputados, e ainda, comentou 

assuntos com relação ao parque industrial. Ordem do Dia: Destacado para apreciação dos nobres 

vereadores a ATA da sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. Projetos da pauta: 2ª e última 

discussão e votação do projeto de Lei nº 05/2018, aprovado por unanimidade. 1ª discussão e 

votação do projeto de Lei nº 03/2018 - LEGISLATIVO, aprovado por unanimidade, sendo 

convocada uma sessão extraordinária para o dia 11 de abril, ás 11:00 horas, na sala de sessões da 

Câmara Municipal, para deliberação do projeto de Lei nº 12/2018. Para pauta da Ordem do Dia da 

próxima sessão inclusos os requerimentos nºs 04 e 05/2018, e o projeto de Lei nº 03/2018 - 

LEGISLATIVO. Explicações Pessoais: Não havendo 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                                                          Santo Calegari 
                         Presidente                                                           1º Secretário em exercício 


