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ATA da 08ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 23 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 Sergio Miranda Rizzo. 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: Convite para a Solenidade de passagem de 
Comando do 15º BPM de Rolândia, a realizar-se no dia 26/04/2019. Expedientes do Legislativo: As 
indicações nºs 18 e 19/2019, projeto de Lei nº 04/2019 - Súmula: Altera o Art. 2º da Lei nº 1.503/2019, que 
instituiu o Programa de Recuperação Fiscal no município de Florestópolis para o ano de 2019. Expediente 

do Executivo: Ofício nº 84/2019, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 17/2019 - Súmula: 
Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Florestópolis, para o 
exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Após leitura as proposições foram encaminhadas 
para as Devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez 

uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, ressaltou 
que na próxima segunda-feira faz quatro anos do massacre no Centro Cívico contra os professores e 
servidores públicos do Paraná, criticou o governo que anunciou que não será feito a correção anual no 
salário dos servidores. Comentou assuntos sobre as péssimas condições das rodovias em nossa região e 

disse que isso é um descaso do governo com a população. Encerrando informou que não há legislação 
municipal que estabelece um limite de distância para pulverização agrícola, do município, povoações e 
mananciais de captação de água, portanto é preciso criar uma Lei que trata sobre essa questão visando 
preservar a saúde e o meio ambiente. Com a palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, 
cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre a questão do IPTU e citou que os sete maiores 

devedores do município devem aproximadamente o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil 
reais),  sendo a UCP o maior devedor chegando ao valor aproximado de R$ 458.000,00 (quatrocentos e 
cinquenta e oito mil reais), esclareceu que está fazendo esse levantamento para ter nenhum tipo de 
vantagem e sim porque entende que essas dívidas tem que ser pagas, solicitou providências ao Executivo 

quanto essa questão e comentou sobre seu projeto de Lei estabelecendo o limite máximo de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), falou que o município faz a execução fiscal da divida de 5 anos, porem que as execuções 
podem ser realizadas ano a ano, para esclarecer melhor convidou a tribuna a assessora jurídica da Câmara 
Dra. Laine Polegatti. Finalizando falou sobre a questão do aumento da SANEPAR, criticou o governo e 

parabenizou o prefeito pelo Decreto proibindo a SANEPAR de aplicar reajuste nos serviços prestados ao 
município de Florestópolis. Usou a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os 
presentes, enalteceu o prefeito pelo Decreto proibindo a SANEPAR de aplicar reajuste das tarifas, no 
entanto disse que isso não será valido. Comentou assuntos sobre as condições precárias das rodovias da 

nossa região onde pessoas estão perdendo a vida em acidentes, portanto espera que o governo tome 
providências para resolver essa situação. Prosseguindo agradeceu o vereador Rondinele Belucci Meira e a 
Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, pela Moção de Aplausos por reconhecimento de seu trabalho a 
frente da AVEMPAR. Finalizando comentou assuntos sobre sua indicação solicitando ao Executivo que 
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nas reinaugurações de prédios públicos reformados, manter as PLACAS DE INAUGURAÇÃO, que consta 
os nomes dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, da época em que o devido local foi oficialmente 

inaugurado. Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, 
disse que realmente esse aumento da SANEPAR é inaceitável, culpou o governador por isso, bem como 
pelas más condições das rodovias da nossa região, e ainda, solicitou envio de expediente a Policia 
Rodoviária em repudio quanto ao limite de 40km/h nos trevos de Porecatu e Jaguapitã, por causa do risco 

de acorrer acidentes devido a baixa velocidade. Finalizando parabenizou o vereador Silvio Jorge pela 
indicação apresentada manifestando-se favorável. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES 
PEIXOTO, cumprimentou os presentes, destacou o excelente trabalho realizado pelos vereadores desta 
Câmara, buscando sempre o melhor para a população, porem disse que é preciso fazer muito mais para 

garantir um futuro melhor para nossos filhos e netos, futuras gerações de nossa cidade. Quanto a questão do 
aumento da conta de água e se colocou totalmente contrário a esse aumento. Prosseguindo agradeceu a 
receptividade que teve nas escolas para a entrega dos ovos de páscoa. Finalizando manifestou condolências 
as famílias que recentemente perderam seus entes queridos. Com a palavra o vereador GEOMAR MAZAR 

CASTRO, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Sergio Rizzo com relação a questão do 
IPTU, citou que esteve juntamente com o prefeito no escritório geral da UCP, tratando sobre essa dívida da 
empresa com o município, o prefeito propôs uma negociação um uma área de terras para sanar a dívida mas 
sem sucesso. Em seguida falou sobre o parque industrial, citou que foi informado que foi firmado a compra 

do terreno. Cedido um aparte ao vereador Sergio Rizzo, disse que infelizmente não tem nada certo ainda 
quanto a aquisição do terreno, devido o surgimento de novos imprevistos. Prosseguindo comentou assuntos 
sobre algumas mortes trágicas ocorridas este ano em nosso município, disse que isso é preocupante e muito 
triste. Finalizando manifestou votos de pesar as famílias que recentemente perderam seus entes queridos. 

Fazendo uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, parabenizou o 
vereador Sergio Rizzo por essa iniciativa sobre as dívidas de IPTU, espera que possamos ter bons 
resultados. Enfatizou que precisamos sempre buscar resolver os problemas do nosso município e 
manifestou pesar as famílias que perderam seus entes queridos. Usou a palavra o presidente deste 
Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, com relação as péssimas 

condições rodovias informou que estão sendo organizadas a realização de manifestações a respeito, em 
Alvorada do Sul e Primeiro e Maio. Quanto ao aumento da SANEPAR citou que isso veio em um momento 
impróprio, pois a população enfrenta o desemprego, salário baixo, funcionários públicos do Paraná sem a 
correção dos salários e perca da licença prêmio, então um aumento de 12,13% na conta de água é um 

absurdo. Quanto a AVEMPAR parabenizou o vereador Silvio Jorge pelo trabalho desenvolvido e desejou 
muito sucesso a nova diretoria e fez algumas sugestões ao novo presidente Adam Lineker. Finalizando 
reiterou o convite para a solenidade de passagem de comando do 15º BPM de Rolândia. Quanto ao REFIS 
disse que nada mais justo do que premiar os bons pagadores conforme a Lei que foi aprovada nesta Casa de 

Leis. Ordem do Dia: Não havendo matérias para pauta e não havendo inscritos nas Explicações Pessoais, 
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                                                      Marcelo Rodrigues 
                                  Presidente                                                         1º Secretário em exercício 


