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ATA da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 21 dias do 

mês de maio 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. 

Verificada a ausência do presidente assumiu a presidência o vice-presidente vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA. Na ocasião, constatou-se a presença 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. Não se fez presente o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES. Havendo quórum o senhor 

presidente em exercício declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto 

Bíblico feita pela vereadora Amegilda Neves de Almeida. Na sequência o senhor presidente em exercício 

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: Correspondências: 

AVEMPAR - Associação de Vereadores do Médio Paranapanema - Ofício solicitando Moção de Apoio 

desta Casa de Leis em relação a PEC 376/2009, que trata da unificação das eleições. Expedientes do 

Legislativo: Projeto de Resolução nº 01/2019 - Súmula: Altera dispositivos da Lei n.º 1.437/17. Após 

leitura a proposição foi encaminhada para as devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os 

pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

cumprimentou os presentes, procedeu a leitura do Ofício da Viação Garcia em resposta ao Ofício 

encaminhado pela vereadora solicitando informações referentes a questão do transporte metropolitano para 

Florestópolis. Ressaltou que foram inúmeras tentativas de conseguir junto a Viação Garcia a integração do 

transporte metropolitano, no entanto sem sucesso, portanto sugeriu a realização de uma Audiência Pública 

para tratar sobre esse assunto. Finalizando relatou que a SANEPAR realizou vistoria nas residências e fez 

exigências quanto a ligação da rede de esgoto. Com a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, 

cumprimentou os presentes, justificou sua ausência na sessão anterior ocasião em que esteve na cidade de 

Curitiba tratando de assuntos de interesse do município, em especial a liberação de recursos no valor de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais), junto ao gabinete do deputado Cobra e solicitou junto ao Instituto das 

Águas do Paraná a liberação de alivinos para serem soltos no Rio Vermelho, visto que há muitos 

pescadores em nossa região que buscam o sustendo de suas famílias através da pesca. Relatou que recebeu 

uma visita de uma representante da empresa Almeida Loteadora, que questionou o vereador quanto as 

críticas relativas a pavimentação asfáltica do Loteamento Letícia Sampaio. Fazendo uso da palavra o 

vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Geomar Mazar 

com relação a questão dos alivinos, no entanto citou que a maior preocupação no momento é a falta de 

água nos rios, a seu ver isso não é devido a falta de chuvas e sim por parte da represa Capivara. Quanto a 

luta da vereadora Amegilda sobre o transporte metropolitano, disse que buscou por isso inúmeras vezes e a 

resposta é sempre a mesma, portanto se possível seria melhor tentar resolver essa questão judicialmente. 

Usando a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, comentou 

assuntos sobre essa questão do transporte metropolitano e acredita que isso é perda de tempo, assim como a 
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luta com a SANEPAR. Prosseguindo comentou assuntos sobre o parque industrial do município e solicitou 

informações sobre o total da área e as empresas que ali estão instaladas que geram empregos. Cedido um 

aparte aos vereadores Geomar Mazar e Sergio Rizzo, deliberaram sobre o assunto em questão. 

Continuando o vereador Anibal comentou assuntos sobre a liberação de uma verba do deputado Takayama 

para construção de um barracão industrial. Finalizando criticou o presidente Bolsonaro principalmente por 

acreditar que a reformada previdência é a solução para a economia do Brasil. Fez uso da palavra o vereador 

SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, ressaltou que com certeza todos os vereadores 

desta Casa estão imbuídos em fazer o melhor para o município, no entanto todos se sentem frustrados e 

sem entender o porque que as coisas não fluem. Citou que a grande urgência hoje em Florestópolis e em 

todo o país, é a geração de empregos, comentou ainda assuntos sobre a reforma da previdência e destacou 

que a população precisa buscar mais informações a respeito para que não sejam surpreendidos. 

Continuando disse que o terreno que o Executivo pretendia adquirir para instalação de novo parque 

industrial não deu e não há possibilidade de dar certo, portanto temos um parque industrial praticamente 

abandonado e esse barracão em que o município foi contemplado deveria ser construído no parque 

industrial do município. Prosseguindo comentou assuntos relacionados aos números de casos confirmados 

de dengue que vem aumentando em nosso município, relatou que o local com maior foco do mosquito é 

nas imediações do barracão de veículos do município, sugeriu ao Executivo que com urgência seja 

realizado o leilão dos veículos sucateados e evitar que ali vire um criadouro do mosquito. Finalizando 

parabenizou a vereadora Amegilda Neves pela iniciativa do projeto de Lei que trata sobre a instalação de 

equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de distribuição de água potável e fez algumas 

sugestões correspondestes a matéria. Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 1ª discussão e votação o projeto 

de Lei nº 06/2019 - LEGISLATIVO, aprovado por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima 

sessão incluso o projeto de Lei nº 06/2019 - LEGISLATIVO. Não havendo inscritos para as 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 VALNÊS CARDOSO MARIANO,____________, 

assessor administrativo, a digitou e a subscreveu. 
 

 

 

Silvio Jorge de Oliveira                                                      Sergio Miranda Rizzo 
                    Presidente em exercício                                                              1º Secretário 


