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ATA da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 07 dias do 

mês de agosto 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: 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 foi 

submetida a apreciação do Plenário a ATA da Sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. Em 

seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Expediente do Legislativo:  

Indicações nºs 64, 65 e 66/2017; Requerimentos nºs 34 e 35/2017; Projeto de Resolução nº 03/2017 - 

Súmula: Revoga a Resolução nº 01/2013. Expediente do Executivo: Ofício nº 229/2017, em anexo 

exposição de motivos e o projeto de Lei nº 17/2017 - Súmula: Autoriza o Prefeito Municipal a realizar 

parcelamento de débito das contribuições previdenciárias do município de Florestópolis; Ofício nº 

252/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 20/2017 - Súmula: Altera a redação do 

artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.395/2015, após leitura as proposições foram encaminhadas as devidas 

Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres PALAVRA LIVRE: Fez uso da 

palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, falou a respeito de sua indicação 

solicitando um redutor de velocidade na Rua Dos Jasmins, esquina com a Rua Das Orquídeas no 

Jardim Das Flores, disse que já dez essa solicitação e divido a cobrança dos moradores daquela 

localidade está reiterando o pedido. Usou a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o presidente Sergio Rizzo, o primeiro secretário Silvio Jorge 

e demais Edis desta Casa de Leis, pela administração séria, competente e respeitando o erário público, 

o que possibilitou a devolução de recursos para o Executivo e para o povo no valor de R$ (cem mil 

reais). Prosseguindo sugeriu ao senhor prefeito designar um servidor para localizar os postes com 

lâmpadas queimadas e acionar a empresa contratada para realizar os reparos. Manifestou satisfação 

com o comunicado do senhor presidente de que será outorgado o Título de Cidadão Honorário ao Frei 

Cesar Selbach. Finalizando sugeriu uma indicação para a próxima sessão para que seja instituído a 

guarda municipal. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os 

presentes, comentou assuntos sobre o projeto de Lei que dispõe sobre o parcelamento de débitos 

previdenciários, disse que se trata de matéria de muita importância para o desenvolvimento do 

município. Comentou ainda sobre a necessidade de se instalar o parque industrial para a geração de 
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empregos. Quanto a questão do Título de Cidadão Honorário para o Frei Cesar Selbach disse que 

realmente é merecido. Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, após cumprimentar os 

presentes, agradeceu o deputado Cobra por intermediar a liberação de um ônibus para o município e 

sugeriu aos colegas vereadores que busquem junto aos seus representantes por mais benefícios para o 

município. Finalizando parabenizou os nobres Edis pelas matérias apresentadas e destacou a harmonia 

nos trabalhos desta Casa de Leis. Usando a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito, secretária de educação e demais organizadores dos 

Jogos da Juventude realizados em nosso município. Citou algumas dificuldades enfrentadas com 

relação a transportes de pessoas, isso devido as normas legais. Finalizando enfatizou que os vereadores 

desta Casa trabalham objetivando sempre o bem estar da comunidade. Fez uso da palavra o vereador 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, falando sobre os jogos da juventude 

enalteceu os atletas do município pela brilhante participação. Sugeriu um requerimento ao Secretário 

de Estado de Desenvolvimento Urbano - SEDU, solicitando empenho na liberação de recursos para 

aquisição de terreno para instalação de parque industrial, e ainda, se dispôs a lutar juntamente com os 

nobres Edis no que for necessário para que isso seja realidade em nossa cidade. Com a palavra a 

vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre 

suas indicações apresentadas onde solicita ao prefeito a realização de leilão dos veículos inservíveis, 

antieconômicos e irrecuperáveis, e também que estude as possibilidades de adquirir um terreno, 

objetivando a construção de um espaço que abrigue a Casa de Cultura de Florestópolis. Finalizando 

criticou o DER e governantes do Estado, pelo descaso com nossa região se tratando das péssimas 

condições das rodovias, principalmente entre Florestópolis e Bela Vista do Paraíso. Usou a palavra o 

presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, após os cumprimentos aos 

presentes, procedeu a leitura do convite da Polícia Militar para solenidade em comemoração aos 163 

anos da PM. Manifestou apoio ao vereador Marcelo Rodrigues com relação a questão dos problemas 

com iluminação, citou que não há iluminação no loteamento próximo ao conjunto Clélia Merlone e 

sugeriu o envio de expediente a COPEL solicitando informações de quem é a responsabilidade da 

iluminação no local. Com relação a guarda municipal afirmou que se trata de algo muito importante 

para o município. Sobre o Título de Cidadão Honorário ao Frei Cesar disse que já foi aprovado na 

gestão anterior e que será entregue brevemente. Prosseguindo destacou os deputados que foram bem 

votados em nosso município, citou os que já conseguiram benfeitorias para o município, bem como os 

que até o momento não conseguiram nada. Comentou assuntos sobre os jogos da juventude e 

parabenizou a secretária de educação e demais organizadores pelo sucesso do evento. Finalizando se 

revoltou com comentários de que o vereador não faz nada e que só pensa no bem próprio, defendeu 
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cada vereador desta Casa de Leis e destacou que todos estão aqui porque desejam lutar se medir 

esforços para que melhorias aconteçam em nossa cidade. Não havendo matérias para a Ordem do Dia, 

em seguida o senhor presidente informou a pauta da Ordem do Dia para a próxima sessão, sendo 

inclusos os requerimentos nºs 34 e 35/2017. 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 


