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ATA da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 24 dias do 

mês de setembro 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 Sergio Miranda Rizzo. 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: Convites: 

AVEMPAR - Associação de Vereadores do Médio Paranapanema, convite para a 07ª reunião ordinária 

2019 a realizar-se na cidade de Jataizinho.  Expedientes do Executivo: Projeto de Lei nº 028/2019 - 

Súmula: Institui a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

031/2019 - Súmula: Autoriza o Poder Executivo, quando alienar bens móveis, imóveis ou inservíveis a 

receber o crédito mediante precatórios; Projeto de Lei nº 032/2019 - Súmula: Autoriza o Poder 

Executivo, quando alienar bens móveis, imóveis ou inservíveis a receber o crédito mediante notas de 

empenho da prefeitura municipal de Florestópolis. Após leitura as proposições foram encaminhadas 

para as devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: 

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

assuntos sobre o projeto de Lei que institui a Nota Fiscal Eletrônica no nosso município. Em seguida 

falou sobre a situação difícil que estamos enfrentando não só em nosso município, mas em todo o país, 

citou que no início do governo o ministro da economia dizia que em poucos meses  a economia do país 

deslancharia, no entanto o discurso mudou e a previsão que a economia melhore somente no último ano 

do governo, portanto ressaltou que a população espera por respostas dos governantes e soluções para os 

problemas que passam no dia a dia. Finalizando destacou que em tempo recorde foi aprovado projeto 

autorizando empréstimo para pavimentação da Rua Das Camélias, isso demonstra o respeito e auxílio 

dos Vereadores desta Casa ao Executivo, em defesa do melhor para o município. Com a palavra o 

vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, disse que realmente estamos passando 

por muitas dificuldades e nossa região sentiu muito principalmente após o fechamento da Usina Central 

Paraná, portanto não podemos se abater com as dificuldades e sim continuar lutando por melhorias. 

Prosseguindo Parabenizou os organizadores e os participantes do 1º Pedal Solidário - APAE 

Florestópolis. Encerrando justificou sua ausência no velório da sogra do presidente e manifestou votos 

de pesar. Usando a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, 

criticou duramente a SANEPAR pelo descaso com os usuários de Florestópolis. Citou que estamos 
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vivendo um momento muito difícil na economia e atribuiu a culpa aos governantes do país. Fazendo uso 

da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, mais uma 

vez expressou pesar ao presidente e Família. Parabenizou os organizadores e todos que participaram do 

1º Pedal Solidário - APAE Florestópolis. Destacou o projeto que Institui  a Nota Fiscal Eletrônica e 

sugeriu a informatização em todos os setores do município com o objetivo de melhorar a qualidade nos 

serviços e no atendimento a população. Comentou assuntos sobre a possibilidade de arrecadação de ISS 

quanto aos serviços de cartões de crédito e débito. Com relação a SANEPAR disse que já virou uma 

novela, citou que houve uma Audiência Pública com uma pauta pronta onde os participantes não 

puderam opinar em nada. Finalizando comentou assuntos sobre o Programa do governo Paraná mais 

Verde, destacou que o programa é muito importante, no entanto deveria ser melhor organizado, contudo 

disse que os Vereadores desta Casa estão sempre buscando por melhorias para o município. Fez uso da 

palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador 

Sergio Rizzo pelo discurso e citou que uma solução para evitar a redução da população de Florestópolis 

seria a integração do transporte metropolitano, dessa forma os trabalhadores se deslocariam para outras 

cidades sem precisar se mudar para as cidades onde trabalham. Em seguida criticou a SANEPAR que a 

seu ver realmente trata com descaso a população não só de Florestópolis e sim de todo o estado. Com a 

palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, ressaltou que foram abordados 

vários assuntos importantes, citou o caso do fechamento da Usina Central que trouxe grande prejuízo 

para nossa região. Continuando disse que realmente os governantes do país estão deixando a desejar e é 

preciso soluções para o bem da população, disse ainda, que os vereadores são os mais cobrados, visto 

que são os políticos que tem o contato direto com o povo no dia a dia. Fazendo uso da palavra o 

vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, expressou condolências ao senhor 

presidente pelo falecimento de sua sogra. Sugeriu ao senhor presidente para buscar informações junto ao 

Executivo com relação a possibilidade de instituir o parque industrial em nossa cidade, pois o que 

realmente precisamos é de gerar empregos. Usando a palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, desejou pesar ao presidente e sua Família pela perda 

irreparável que tiveram que Deus conforte a todos. Parabenizou os organizadores e todos que 

participaram da 1º Pedal Solidário da APAE de Florestópolis. Continuando comentou assuntos sobre o 

projeto de Lei que institui a Nota Fiscal Eletrônica e sobre o projeto que dispõe sobre a prorrogação do 

REFIS. Finalizando destacou a aprovação em tempo recorde do projeto autorizando o empréstimo para 

pavimentação da Rua Das Camélias. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador JOSÉ 

ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos presentes, sobre a questão do parque industrial disse 

que para isso seria necessário um investimento em torno de R$ 1.500.00,00 (um milhão e quinhentos 

mil reais), para aquisição da área e infraestrutura, destacou que se o Executivo conseguisse esse recurso 

mesmo que por empréstimo junto ao governo, com certeza seria aprovado por unanimidade pela Câmara 
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Municipal. Prosseguindo discorreu assuntos sobre o censo demográfico que será realizado pelo IBGE 

em 2020 e acredita que a nossa população será a mesma do último censo. Em seguida comentou 

assuntos sobre a crise econômica e a seu ver essa questão só se resolve com geração de emprego e 

renda, portanto espera que isso se concretize nos próximos meses. Finalizando agradeceu a todos que se 

solidarizaram pelo falecimento de sua sogra senhora Maria da Silva Álvares, bom como agradeceu aos 

colaboradores do setor da saúde pelo excelente atendimento prestado. Ordem do Dia: Não havendo 

matérias foi passada para as Explicações Pessoais: Inscrito o vereador ANIBAL BATISTA DA 

SILVA, quanto as críticas dos colegas Edis aos governantes do nosso país disse que pelo que estamos 

vivenciando não há expectativas de melhorias,tanto por parte do governo federal como do governo 

estadual, no entanto ressaltou que os vereadores desta Casa estão se empenhando ao máximo em busca 

do melhor para nosso município. Finalizando comentou assuntos sobre a questão do parque industrial e 

disse que deveria ser realizado um estudo e buscar opções objetivando melhorar a geração de emprego e 

renda para nossa cidade. Inscrito o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, manifestou votos de pesar 

pelo falecimento da sogra do nobre presidente. Prosseguindo disse que o vereador Anibal tem razão e 

citou que realmente é preciso buscar um novo rumo com o objetivo de melhorar a arrecadação do nosso 

município. Finalizando parabenizou o contador desta Casa e estendeu a todos os Contadores pela 

passagem do Dia do Contador. Não havendo mais inscritos o senhor presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se esta ATA que, após lida em sessão pelo 1º 

secretário SERGIO MIRANDA RIZZO, será 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 


