
 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 34 

ATA da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 15 dias do 

mês de maio 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: ANIBAL BATISTA DA SILVA, GEOMAR 

MAZAR CASTRO, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI e 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA.  Não se fizeram presentes os vereadores AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA e JOSÉ SOARES PEIXOTO. 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. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: As indicações nºs 48 a 

52/2017 e o requerimento nº 26/2017. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador ANIBAL 

BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Marcelo Rodrigues pela 

indicação referente a numeração de Ruas. Discorreu assuntos relacionados ao desemprego e informou 

sobre uma reunião que será agendada para tratar desse assunto, onde serão convidados o prefeito, 

vereadores e todos os empresários do município. Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO 

MORAES, cumprimentou os presentes, concordou com a sugestão do vereador Anibal referente a 

geração de empregos em nosso município. Comentou sobre sua indicação sugerindo ao prefeito 

municipal a criação de um Fundo de Desenvolvimento Industrial, justamente com o objetivo de 

conseguir um parque industrial com infraestrutura básica, com isso incentivar novos investidores e a 

geração de empregos. Usando a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após 

cumprimentar os presentes, cobrou do senhor prefeito que seja feito a correção inflacionária aos 

servidores municipais, visto que isso é um direito constitucional dos funcionários. Comentou assuntos 

sobre seu requerimento apresentado, no qual solicita informações sobre o andamento das obras de 

construção das casas do Conjunto Onofre Moreira. Encerrando parabenizou os colegas vereadores pelas 

matérias apresentadas. Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, agradeceu os Nobres Vereadores pelo apoio a sua indicação referente a numeração das Ruas e 

comentou a respeito. Parabenizou a iniciativa do vereador Anibal Batista da Silva e que realmente temos 

que nos unir para conseguir a geração de empregos em nossa cidade. Fez uso da palavra  o vereador 

SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação solicitando o 

reparo na pavimentação da Rua Elpidio Serapião, visto que essa é uma reivindicação da população local. 

Quanto ao desemprego disse que verdadeiramente isso é uma situação preocupante, por isso precisamos 

unir forças e buscar soluções objetivando a geração de empregos. Com a palavra o vereador GEOMAR 

MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito e toda a equipe que 
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organizaram o evento em comemoração ao Dia das Mães. Enalteceu os colegas Vereadores pelas 

indicações apresentadas e que o prefeito possa atende-las com urgência, pois são reivindicações da 

população. Finalizando comentou assuntos sobre a questão do desemprego e que realmente é preciso 

buscar fonte de recursos para a instalação de um parque industrial, e propor incentivos para que 

empresas se instalem em nossa cidade. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO 

MIRANDA RIZZO, após os cumprimentos aos presentes, sobre a reunião proposta pelo vereador 

Anibal disse que realmente é uma excelente idéia que o companheiro está de parabéns pela iniciativa. 

Prosseguindo discorreu assuntos sobre a questão do REFIS, se trata de algo muito importante e de 

extrema urgência, portanto será cobrado do senhor prefeito que seja encaminhado a esta Casa de Leis 

para deliberação. Comentou assuntos sobre geração de emprego e que realmente é preciso que se dê o 

primeiro passo para que isso aconteça, que é a instalação de um parque industrial. Relatou que se 

deparou com a venda de roupas na Praça Baden Pawel ao lado do Colégio Eudice Ravagnani de 

Oliveira, porém disse que a seu ver o local ficou com uma aparência um tanto desagradável, então 

solicitou providências do setor competente para ver a legalidade desse tipo de comércio no município. 

Ordem do Dia:  2º e última discussão e votação projeto de Lei nº 02/2017 - LEGISLATIVO, 

aprovado por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, inclusos os requerimentos 

nºs 24, 25 e 26/2017 e o projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017. 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                                                          Silvio Jorge de Oliveira 
Presidente                                                                            1º Secretário 


