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ATA da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 14 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: Convites: APAE Florestópolis - 

Convite para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Pastoral da Criança 

- Convite para Missa comemorativa dos 34 anos da Entidade. Expedientes do Legislativo:  Indicações 

nºs 67 a 72/2017. Expedientes do Executivo: Ofício nº 233/2017, em anexo exposição de motivos e o 

projeto de Lei nº 18/2017 - Súmula: Dispõe sobre a transformação e inclusão de área de específica, 

localizada na zona rural do Município, em zona de expansão urbana, e dá outras providências; Ofício 

nº 253/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 19/2017 - Súmula: Altera a Lei nº 

1.409/2016 e dá outras providências, após leitura as proposições foram encaminhadas as devidas 

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

palavra o presidente deste legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os 

presentes, em nome da assessoria pediu desculpas aos nobres Edis pela falta de avisos devidos. Citou 

uma reclamação de um munícipe que mora nas imediações do campo de futebol, pois algumas bolas 

tem caído sobre o telhado de sua casa causando goteiras, disse que levará até o senhor prefeito para 

que seja resolvido. Prosseguindo mencionou que são várias indicações dos vereadores de redutores de 

velocidade não atendidas pelo Executivo, portanto sugeriu aos Edis que dentro da legalidade devolver 

recursos de sobra financeira da Câmara, para construção de tais redutores. Finalizando comentou 

assuntos sobre a indicação apresentada pela vereadora Amegilda que trata sobre a revitalização do 

terminal rodoviário. Usou a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os 

presentes, destacou e agradeceu os convites recebidos pela APAE e Pastoral da Criança de nosso 

município. Parabenizou os colegas vereadores pelas indicações apresentadas e comentou sobre sua 

indicação solicitando adequações no entorno do prédio do Hospital Municipal Santa Branca, 

objetivando facilitar pousos e decolagens do helicóptero socorrista do SAMU. Usando a palavra a 

vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, falou sobre sua 

indicação solicitando que seja feito a revitalização do terminal rodoviário, justificou que ao passar pelo 

local verificou muitos danos nos painéis, por isso surgiu a idéia de fazer essa indicação e espera que o 

prefeito possa analisar com especial atenção. Quanto a sugestão do presidente sobre os redutores de 

velocidade disse ser interessante, todavia não convém a Câmara resolver situações do Executivo, e sim 

buscar junto aos nossos representantes para que os problemas do município sejam resolvidos. Com a 
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palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, sobre a questão dos 

convites disse que se o convite não chega em tempo hábil na secretaria da Câmara não tem como ser 

avisado. Quanto a reunião realizada pelo Executivo falou que ficou sem entender o objetivo, se foi 

convocada para tratar sobre o Evento Gospel ou sobre o Parque Industrial. Finalizando comentou 

assuntos sobre a questão dos redutores de velocidade, enalteceu a atitude do presidente, porém 

ressaltou que a Câmara não deve resolver questões do Executivo, cobrou o empenho da secretaria de 

obras para que essa situação seja resolvida. Usando a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, 

após os cumprimentos aos presentes, discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando ao prefeito 

estudos para implantar a guarda municipal. Sugeriu para o próxima sessão uma indicação solicitando a 

restauração do portal na entrada da cidade, tendo em vista o evento em comemoração aos 34 anos da 

Pastoral da Criança, e ainda, enalteceu as pessoas que fazem esse excelente trabalho junto a entidade. 

Finalizando comentou assuntos referentes a questão do parque industrial e disse que os vereadores 

estão dispostos a auxiliar o Executivo nessa questão. Usou a palavra o vereador SANTO CALEGARI, 

cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação que trata sobre a construção de um 

redutor de velocidade na Rua Gentil de Souza, enfatizou que os pedidos de redutores são reclamações 

da população. Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, 

discorreu assuntos com relação a questão do terminal rodoviário, esclareceu que iniciou a obra quando 

prefeito e que em seguida foi inaugurada pelo ex-prefeito Nelson Gonçalves Correia, o qual 

homenageou seu pai denominando o terminal de Antonio Moraes. Finalizando explanou assuntos 

sobre a questão do parque industrial. Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, 

cumprimentou os presentes, destacou a indicação que trata sobre a guarda municipal e dos redutores de 

velocidade, ressaltou que se trata de questões de segurança por isso são muito importantes e 

necessárias. Citou uma dificuldade enfrentada no transito na Rua José Truffa entre as Ruas Sebastião 

Ferreira Ribeiro e Guilherme Mazironi, portanto disse que são inúmeros problemas a serem resolvidos 

e que é preciso resolver com urgência os menos complicados. Finalizando destacou as dificuldades 

enfrentadas pelas pessoas que trabalham em Londrina com relação a transporte e comentou a respeito.  

Ordem do Dia: Destacados para única discussão e votação os requerimentos nºs 34 e 35/2017 e o 

projeto de Resolução nº 03/2017, aprovados por unanimidade. 1ª discussão e votação projeto de Lei 

Complementar nº 01/2017 e o projeto de Lei nº 15/2017, aprovados por unanimidade. Em seguida o 

senhor presidente informou a pauta da Ordem do Dia para a próxima sessão, sendo inclusos o projeto 

de Lei Complementar nº 01/2017 e o projeto de Lei nº 15/2017. 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 


