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ATA da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 26 dias do 

mês de setembro 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 pela vereadora Amegilda Neves de Almeida. 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 

299/2017 - Poder Executivo referente a realização de Audiências Públicas em atendimento a Instrução 

Normativa 129/2017 do TCE-PR. Expedientes do Legislativo: Indicações nºs 85 a 87/2017. Projeto de 

Emenda a Lei Orgânica nº 02/2017 - Súmula: Acrescenta parágrafos ao artigo 117 da Lei Orgânica do 

Município de Florestópolis, entre outras providencias. Expedientes do Executivo: Ofício nº 306/2017, 

em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei Complementar nº 03/2017 - Súmula: Dispõe sobre o 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, e dá outras providências; e o Ofício nº 

297/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 27/2017 - Súmula: Ratifica as 

alterações realizadas no protocolo de intenções e no estatuto do Consórcio Intermunicipal de Resíduos 

Sólidos - CIRES, e dá outras providências. Após leitura as proposições foram encaminhadas para as 

devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso 

da palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre sua 

indicação solicitando ao prefeito que estude as possibilidades de conceder kit lanche para os pacientes 

transportados para a cidade de Londrina. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

cumprimentou os presentes, solicitou o apoio dos Nobres Edis quanto ao envio de expediente 

parabenizando os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, pela 

comemoração do dia nacional do ACS e ACE no dia 04/10/2017. Finalizando reiterou o convite aos 

colegas Vereadores para a reunião da AVEMPAR. Fazendo uso da palavra a vereadora AMEGILDA 

NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, manifestou apoio a indicação apresentada pelo 

vereador Santo Calegari, enfatizou que se trata de um trabalho social já realizado em alguns 

municípios. Encerrando comentou assuntos sobre sua indicação solicitando ao prefeito estudos no 

sentido de que Florestópolis seja integrado no Projeto Cidades Digitais do Ministério das 

Comunicações, tendo como maior objetivo o livre acesso para o cidadão aos serviços públicos e maior 
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transparência na gestão pública. Usando a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador José Soares Peixoto pela indicação solicitando a 

construção de redutor de velocidade, porém disse que isso também é uma obrigação do secretário de 

obras estar verificando a necessidade desses serviços. Parabenizou e apoiou o vereador Santo Calegari 

pela indicação do kit lanche e afirmou que já passou por isso em outras épocas, quando teve que ir a 

londrina e não tinha se quer dinheiro para o lanche. Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR 

CASTRO, cumprimentou os presentes, sugeriu ao senhor prefeito que estude as possibilidades de 

melhorar o apoio as crianças e jovens talentos de nosso município, que estão iniciando em diversas 

áreas como no esporte, cultura, artes, entre outros. Finalizando parabenizou o vereador Santo Calegari 

pela indicação referente ao kit lanche. Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, 

após cumprimentar os presentes, destacou que foi proposto pelo vereador Silvio Jorge, adequações ao 

entorno do hospital para possibilitar pouso e decolagens do helicóptero socorrista do SAMU, disse que 

o assunto é uma preocupação do vereador Geomar e dos demais Edis, no entanto surgiu a idéia da 

construção de um heliponto no antigo lixão onde foi feito uma pista de caminhada, a seu ver o local 

seria ideal e tornaria mais fácil os socorros, portanto espera especial atenção do prefeito sobre tal. 

Finalizando parabenizou os colegas vereadores pelas matérias apresentadas e complementando a 

indicação do vereador Santo Calegari sobre o kit lanche, propôs que o prefeito busque junto as cidades 

vizinhas para que possam juntamente instalar uma Casa de apoio aos pacientes, afirmou que isso seria 

uma conquista muito importante para todos. Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, 

cumprimentou os presentes, disse que realmente é viável essa sugestão do vereador Marcelo Rodrigues 

quanto a questão do heliponto. Comentou sobre a indicação do vereador Santo Calegari e manifestou 

total apoio por se tratar de algo muito importante para a comunidade. Usou a palavra o presidente deste 

Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, após os cumprimentos aos presentes, fez menção 

quanto a brilhante sessão solene de entrega do Título de Cidadão Honorário para o Frei César Selbach, 

que a seu ver é merecedor de tal homenagem. Enalteceu o seu vice-presidente vereador José Antonio 

Moraes pela condução dos trabalhos na sessão anterior. Prosseguindo parabenizou os nobres Edis pelas 

indicações apresentadas, porém indagou os colegas entre tantas indicações quais foram atendidas até o 

momento, se alguma foi atendida disse que não se recorda, portanto citou que o tratamento do 

Executivo para com o Legislativo não está sendo o mesmo do Legislativo para com o Executivo, pois 

esse Legislativo têm atendido e aprovado os projetos propostos pelo Executivo, porém isso não pode 

continuar dessa forma é preciso que os Poderes andem lado a lado. Citou ainda que alguns pedidos 

relevantes de última hora feitos pelos vereadores não estão sendo atendidos, entretanto não está 

havendo respeito por parte do Executivo com o Legislativo. Prosseguindo cobrou mais atitude de 
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alguns secretários e mencionou algumas situações anormais, dentre elas na Escola Vitória Régia onde 

computadores estão empilhados e desativados, classificou isso como um descaso com o erário público. 

Por fim se desculpou pelos desabafos, más enfatizou que isso em certos momentos é preciso para que 

as coisas se alinhem, e ainda, procedeu a leitura de uma solicitação de apoio do Espaço Musical Viva 

Música, para o evento 2º Recital e Apresentação de Alunos e Professores. Ordem do Dia: Projeto da 

Pauta: 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 23/2017, aprovado por unanimidade, sendo 

convocada uma sessão extraordinária a ser realizada após a presentes sessão, para deliberação do 

projeto de Lei nº 23/2017. 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 

 


