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ATA da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 18 dias do 

mês de junho 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: Correspondências: Ofício nº 06/2019 - 

Rotary Club de Florestópolis, vem mui respeitosamente solicitar a essa colenda Câmara Municipal a 

proposição junto ao Executivo Municipal, para que seja doado um terreno do município a fim de que esta 

Instituição possa construir sua Sede própria. Expedientes do Legislativo: A indicação nº 26/2019 e o 

requerimento nº 02/2019. Expedientes do Executivo: Projeto de Lei nº 18/2019 - Súmula: Altera o Artigo 

2º, inciso II da Lei nº 1.436/2017, de 25 de agosto de 2017, e dá outras providências. Após leitura a 

proposição foi encaminhada para as devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os 

pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou 

os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação solicitando a realização de serviços para melhorar a 

evasão de águas pluviais do setor novo de sepultamentos do Cemitério Municipal. Em seguida manifestou 

votos de pesar as famílias que recentemente perderam seus entes queridos. Com a palavra a vereadora 

AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, justificou sua ausências em algumas 

sessões devido a problemas de saúde. Comentou assuntos sobre seu requerimento solicitando a realização 

de Audiência Pública, para discutir soluções para a mobilidade urbana local e a integração do município de 

Florestópolis ao transporte metropolitano da região de Londrina. Finalizando destacou a presença dos 

funcionários da APAE e disse que está a disposição para o que precisarem. Usando a palavra o vereador 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, disse que é uma honra receber os 

funcionários da APAE nesta Casa de Leis e se colocou a disposição no que vir a depender de sua 

colaboração. Finalizando parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas. Usou a palavra o 

vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, destacou a presença dos funcionários da 

APAE e de alguns desportistas de nossa cidade. Enalteceu a direção e todos os funcionários da APAE pelo 

o excelente trabalho realizado. Finalizando comentou assuntos sobre a solicitação do Rotary Club ao 

Executivo, de doação de um terreno para construção de sua sede própria.  Fazendo uso da palavra o 

vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, manifestou condolências aos 
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familiares do senhor Joaquim ex-funcionário do município. Comentou assuntos sobre a situação enfrentada 

pela APAE de nosso município, disse que ficou chocado quando ficou sabendo de tal situação e se colocou 

a disposição no que for possível para buscar soluções para resolver os problemas que a APAE está 

passando. Fez uso da palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, 

destacou a presença dos funcionários da APAE e parabenizou-os pelo brilhante trabalho desenvolvido em 

prol da APAE, e ainda, discorreu diversos assuntos de interesse da APAE, em especial o projeto de Lei que 

está em tramitação que trata sobre a liberação de um recurso para a APAE destinado a construção e 

reformas. Finalizando disse que é preciso muito diálogo para poder resolver esses problemas que a APAE 

está enfrentando e disse que estará sempre a disposição no que vir a depender de sua colaboração. Com a 

palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, agradeceu a presença dos 

funcionários da APAE, destacou que luta de cada um dos colaboradores da entidade também é a luta de 

todos nós, portanto ressaltou que todos os Vereadores desta Casa estão empenhados em apoio a APAE no 

que for necessário. Fazendo uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os 

presentes, citou que é do conhecimento de todos que não será candidato nas próximas eleições, portanto 

disse que foi eleito para ser verdadeiro, sobre o projeto de interesse da APAE a seu ver já era para ter sido 

resolvido e sugeriu ao senhor presidente para que a proposição seja colocada em pauta e aprovada se 

preciso em sessão extraordinária, pois se trata de algo muito importante para a entidade. Cedido um aparte 

ao vereador Sergio Rizzo fez algumas ponderações sobre o assunto em questão. Usou a palavra o 

presidente deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, 

esclareceu que todos os projetos seguem a tramitação conforme determina o Regimento Interno desta Casa 

de Leis, isso para que não haja nenhuma irregularidade. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e 

votação o projeto de Lei nº 14/2019, aprovado por unanimidade, sendo convocada uma sessão 

extraordinária a realizar-se após a presente, para deliberação do projeto de Lei em questão. Explicações 

Pessoais: Não havendo 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 VALNÊS CARDOSO 

MARIANO,____________, assessor administrativo, a digitou e a subscreveu. 

 
 

 

 

José Antonio Moraes                                                      Sergio Miranda Rizzo 
Presidente                                                                       1º Secretário 


