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ATA da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 26 dias do 
mês de junho do ano de 2018, 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 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 o senhor 
presidente solicitou ao assessor administrativo para distribuir cópias da ATA da Sessão anterior e 
dispensou a leitura. Em seguida solicitou ao 1º secretário para fazer a leitura do Expediente do Dia: 
Expedientes do Legislativo: As indicações nºs 25, 26 e 27/2018, o requerimento nº 08/2018 e o projeto 
de Decreto Legislativo nº 01/2018 - Súmula: Confere Título de Cidadão Honorário do município de 
Florestópolis, após leitura a proposição foi encaminha para as devidas Comissões Permanentes para 
analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador JOSÉ 
ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, comentou assuntos sobre suas indicações 
solicitando que seja feito a roçassem da grama das escolas municipais com urgência, tendo em vista as 
festividades dos meses de junho e julho, e que seja feito reparos em boca de lobo localizada na Rua 
Guethero Nogueira na confluência com a Rua Venezuela. Com a palavra a vereadora AMEGILDA 
NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, destacou que foi realizada uma reunião para 
tratar sobre a aquisição de terreno para instalação do parque industrial, onde cogitou-se a possibilidade 
de a Câmara devolver recursos para tal. Cedido um aparte ao presidente disse que não foi convidado 
para essa reunião e disse que seu mandato como presidente se encerra apenas no fim de dezembro, que 
até o momento não foi procurado pelo Executivo para tratar desse assunto. Na sequência opinaram 
sobre o assuntos os vereadores José Moraes e Anibal Batista. Finalizando a vereadora enfatizou que o 
proprietário do terreno em questão cobra para que tenha uma definição dessa situação com brevidade. 
Fazendo uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, com 
relação a questão da reunião disse que neste caso o correto seria marcar com antecedência com todos 
os vereadores, pois se trata de um assunto muito relevante para o município. Finalizando disse que 
solicitou informações ao CRAS de nosso município e criticou o setor, pois não fornecem informações 
concretas dos gastos realizados com os atendimentos a população, e ainda, comentou  sobre seu 
requerimento solicitando algumas informações ao Executivo e espera ter respostas. Usando a palavra o 
vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, disse que realmente para firmar um 
compromisso de a Câmara devolver recursos para a aquisição do terreno para o parque industrial, é 
preciso a participação de todos os vereadores e principalmente do presidente. Finalizando manifestou 
votos de pesar para as famílias que recentemente perderam seus entes queridos. Usando a palavra o 
vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, sobre a questão do parque industrial 
citou que também não foi convocado e salientou que se for convocado será uma honra participar, pois 
se trata de um assunto muito importante para o município, disse ainda, que neste caso o ideal seria 
fazer a convocação de forma antecipada de todos os vereadores. Finalizando parabenizou os colegas 
Edis pelas matérias apresentadas e comentou assuntos sobre sua indicação solicitando que seja 
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realizado a troca da bandeira localizada na entrada da cidade, próximo ao Cristo Acolhedor. Com a 
palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, com relação ao parque industrial 
disse que realmente é preciso o empenho de todos para que isso seja conquistado para o nosso 
município, afirmou que com certeza todos os vereadores estão dispostos a contribuir com o Executivo 
nessa conquista. Finalizando disse que aguarda um retorno do Executivo quanto a questão do ônibus 
da saúde das 10h00 que foi cortado, pois os munícipes tem cobrado o retorno do transporte nesse 
horário. Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, 
manifestou condolências as famílias que recentemente perderam seus entes queridos que Deus conforte 
a todos nesse momento de dor. Sobre a indicação do vereador Marcelo Rodrigues disse que já foi feito 
uma tentativa de retirar a bandeira, mas o equipamento utilizado não possibilitou executar o serviço 
por causa da rede elétrica. Encerrando comentou assuntos sobre a questão do parque industrial e sobre 
a possibilidade de a Câmara repassar recursos para aquisição do terreno, disse que é uma ótima idéia, 
porem é preciso analisar a legalidade. Fazendo uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE 
OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou o nobres Edis pelas matérias apresentadas, 
destacou as proposições da vereadora Amegilda Neves e do presidente Sergio Rizzo, ambas tratam de 
assuntos relativos a preservação do Meio Ambiente e isso é muito relevante. Quanto a questão do 
parque industrial ressaltou que esta Casa de Leis está sempre aberta ao diálogo e que todos os 
vereadores trabalham em prol do melhor para o município. Usou a palavra o presidente deste 
Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, destacou que é 
lamentável dizer que em um ano e meio de mandato ainda não inauguramos uma obra se quer, disse 
que se sente preocupado com essa situação visto que estamos em um ano de eleição e era para 
estarmos conseguindo recursos para o nosso município, no entanto não é o que está acontecendo. 
Prosseguindo comentou que até o momento é só reclamação e cobrança da população e dos vereadores 
e nada é atendido, portanto é preciso adotar medidas para mudar isso urgentemente e resolver pelo 
menos os problemas menores que o município apresenta. Prosseguindo citou que recebeu uma 
reclamação de uma munícipe que por sinal se encontra presente na sessão, de que foi mal atendida em 
dois setores do município, portanto sugeriu a ela para expor o ocorrido para todos os vereadores após o 
término da sessão. Encerrando comentou assuntos sobre a questão do parque industrial, ressaltou que a 
Câmara não tem obrigação de arcar com a aquisição do terreno, porem disse que vai ouvir a opinião de 
todos os vereadores para juntos tomarem uma decisão. Ordem do Dia: Destacado para apreciação dos 
nobres vereadores a ATA da sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. 1º discussão e votação 
os projetos de Leis nºs 05 e 06/2018 - LEGISLATIVO, aprovados por unanimidade. 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. 
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