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ATA da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 29 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: Correspondências: Ofício nº 

412/2017 - Gabinete Deputado Cobra Repórter. Convites: Ofício nº 204/2017 - Secretaria Municipal 

de Educação - Convite para as atividades alusivas a Semana da Pátria. Prefeitura Municipal de 

Florestópolis - Convite para o cerimonial de entrega das chaves das unidades habitacionais do conjunto 

Onofre Moreira. Expedientes do Legislativo: Projeto de Lei nº 06/2017 - Súmula: Institui o fundo 

especial da Câmara Municipal de Florestópolis, nos termos do art. 71 da Lei Federal no 4.320, de 17 

de março de 1964. Projeto de Lei nº 07/2017 - Súmula: Dispõe sobre a interrupção no fornecimento de 

água e energia elétrica, por empresas concessionárias que forneçam aos consumidores situados no 

município de Florestópolis e dá outras providências. Expedientes do Executivo: Projeto de Lei nº 

10/2017 - Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a agência de 

Fomento do Paraná S. A. Projeto de Lei nº 21/2017 - Súmula: Dispõe sobre a implantação do 

"Programa de Desligamento Voluntário" - PDV dos servidores públicos do município de Florestópolis 

e dá outras providências. Projeto de Lei nº 22/2017 - Súmula: Cria o cargo de provimento efetivo de 

auditor fiscal municipal de Florestópolis, fixa vencimento e jornada, específica competências, 

atribuições, prerrogativas, vedações 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 vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, 

discorreu assuntos sobre o projeto de Lei de sua autoria que proíbe as empresas de concessão de 

serviços públicos de água e energia elétrica, interromper o fornecimento residencial de seus serviços, 

por falta de pagamento de suas respectivas contas, nas sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e no 

último dia útil anterior a feriados. Por fim solicitou aos colegas Edis o apoio para aprovação dessa 

proposição. Com a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, 

mencionou algumas irregularidades com relação a pavimentação asfáltica e bueiros em algumas vias 
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do município, citou que no loteamento Letícia Sampaio um caminhão afundou na via ficando atolado, 

isso ocorreu devido a má qualidade da pavimentação no local, portanto sugeriu ao presidente a aos 

demais Edis que sejam tomadas as providências cabíveis a respeito. Cedido um aparte ao vereador 

Marcelo Rodrigues, ressaltou que foi aprovado uma Lei exigindo infraestrutura básica para aprovação 

de loteamentos. Em seguida o senhor presidente disse que isso é uma questão de fiscalização e que 

serão adotadas as medidas cabíveis. Fazendo uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI, 

cumprimentou os presentes, mencionou os problemas enfrentados de super lotação no ônibus que 

transporta os pacientes para Londrina, devido as pessoas que trabalham em Rolândia e vão no mesmo 

ônibus dos pacientes. Cedido um aparte ao presidente disse que se trata de uma questão delicada, a 

qual merece especial atenção e estudos para solucionar o problema. Usou a palavra o vereador 

ANIBAL BATISTA DA SILVA, após os cumprimentos aos presentes, parabenizou o vereador Silvio 

Jorge pela proposição que trata sobre o corte de água e energia elétrica. Quanto a situação do 

transporte citada pelo vereador Santo Calegari, disse que realmente se trata de algo muito complicado 

de resolver a curto prazo. Com relação ao ocorrido no loteamento Letícia Sampaio, citou que o mais 

importante em uma construção é o solo, disse que foi no local e pode notar que o solo não foi 

preparado de forma adequada, aí veio a chuva e ocorreu o inacreditável de um caminhão ficar atolado 

numa via pavimentada. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

cumprimentou os presentes, enfatizou que o projeto apresentado pelo vereador Silvio Jorge é humano 

e se trata de algo muito importante, principalmente nesse momento de crise que estamos vivendo. 

Manifestou pesar aos familiares do jovem Willian Barbosa que faleceu em um acidente. Sobre os 

problemas do transporte dos pacientes disse que realmente isso será muito difícil de resolver a curto 

prazo. Prosseguindo comentou assuntos sobre as proposições apresentadas, em especial a que trata 

sobre o parque industrial. Encerrando citou que está completando 29 anos do massacre dos professores 

com os cavalos, citou ainda que recentemente uma professora sangrou após ser agredida por um aluno, 

ressaltou que os problemas se resolvem com diálogo e não com violência, enfim disse que está 

faltando respeito. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os 

presentes, comentou assuntos sobre o projeto de Lei que trata sobre o novo parque industrial, 

mencionou que a empresa Mondiale quando se instalou no município poucos acreditavam e a empresa 

se tornou a segunda maior geradora de ICMS do município. Finalizando destacou que esteve em 

Brasília participando do congresso realizado pela UVB - União dos Vereadores do Brasil. Com a 

palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, manifestou votos de pesar 

pelo falecimento do jovem Willian Barbosa e que Deus conforte os familiares, diante desta fatalidade e 

de outras que já ocorreram nesse trecho entre Florestópolis e Porecatu, sugeriu aos colegas vereadores 
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desta Casa de Leis buscar junto as Câmaras da Região, uma forma objetivando a duplicação da via 

entre Porecatu e Rolândia, pois devido o grande fluxo de veículos tem ocorrido inúmeros acidentes no 

referido trecho. Cedido um aparte ao vereador José Moraes propôs que seja feito um movimento pela 

AVEMPAR, da qual o presidente é o vereador Silvio Jorge. Prosseguindo parabenizou o vereador 

Silvio Jorge pelo projeto sobre o corte de água e energia elétrica, quanto ao problema na pavimentação 

do loteamento sugeriu que o engenheiro do município faça vistoria antes da liberação dos loteamentos. 

Finalizando manifestou - se favorável ao projeto que trata sobre o parque industrial. Usou a palavra o 

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

presentes, deixou nítido que não há diferença entre o presidente e demais vereadores e espera que essa 

união prevaleça até o fim do mandato. Enalteceu o vereador Silvio Jorge pelo projeto referente ao corte 

de água e energia elétrica e espera que seja constitucional pela sua importância. Expressou votos de 

pesar aos familiares do jovem Willian Barbosa, citou que a trajetória da vida é o filho sepultar o pai, 

porém quando isso se inverte a dor é imaginável e imensurável. Quanto ao projeto do PDV 

parabenizou o advogado Elder da Silva Reis, o qual sugeriu a proposição. Parabenizou também o 

contador Admir Teixeira pois foi quem na época intermediou a vinda da empresa Mondiale para 

Florestópolis. Prosseguindo comentou assuntos sobre o projeto de Lei que trata sobre o parque 

industrial, disse que assim como o vereador Marcelo Rodrigues declarou ser favorável com certeza 

todos os vereadores serão. Continuando sugeriu ao prefeito que adote medidas visando desapropriar 

uma área de terras da Usina Central Paraná, a qual tem uma dívida com o município de 

aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Manifestou apoio ao vereador Marcelo 

Rodrigues quanto a duplicação da PR-170, realmente o transito na via é constante e tem ocorrido 

muitos acidentes, afirmou que buscará unir forças com presidentes da região objetivando a realização 

de tal. Ordem do Dia: Não havendo matérias em seguida foi passado para as Explicações Pessoais: 

Inscrito o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, agradeceu os colegas Edis que participaram da 

reunião da AVEMPAR realizada na cidade de Cambé. Falando como presidente da AVEMPAR se 

prontificou no for necessário quanto a questão da duplicação da PR-170, ou a construção de terceiras 

faixas nos pontos estratégicos. Não havendo mais 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 


