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ATA da 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 12 dias do 

mês de novembro 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, SANTO 

CALEGARI, SERGIO MIRANDA RIZZO e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fez presente o 

vereador MARCELO RODRIGUES. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a Sessão. 

Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita pelo vereador Silvio Jorge de Oliveira. 

Na sequência o senhor presidente solicitou ao 1º secretário vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, 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: Correspondências: CA 

631/2019/SANEPAR - Resposta ao Ofício nº 017/2019 acerca de informação sobre interrupção no 

abastecimento. Convites: Ofício nº 029/2019 - AVEMPAR - Associação de Vereadores do Médio 

Paranapanema, convite para participar da 9º Reunião Ordinária 2019. Ofício nº 05/2019 - FUTEBOL 

MASTER FLORESTÓPOLIS, convite para participar do evento desportivo beneficente. Expedientes do 

Legislativo: As Indicações nºs 43 e 44/2019 de autoria da vereadora Amegilda Neves de Almeida, e as 

Indicações nºs 45, 46 e 47/2019 de autoria do vereador Silvio Jorge de Oliveira. Por fim, o senhor 

presidente destacou a presença da munícipe e desportista Andressa de Souza, a qual receberá uma 

singela homenagem desta Casa de Leis, pela sua brilhante carreira como jogadora de Handebol e pelos 

resultados conquistados em nossa região, no Paraná e no Brasil, representando e levando o nome de 

Florestópolis por onde passa, em seguida o senhor presidente procedeu a leitura de um histórico sobre a 

carreira e as conquistas da homenageada, manifestou congratulações e comunicou que ao final será 

entregue uma Moção de Aplausos em reconhecimento pela brilhante carreira até aqui desempenhada. 

PALAVRA LIVRE: Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os 

presentes, destacou que no próximo dia 14 comemoramos o aniversário de nossa cidade, enfatizou que 

serão realizados diversos eventos em comemoração aos 68 anos de Florestópolis, em especial citou a 

partida de futebol entre o Master de Florestópolis e o Real de Curitiba, parabenizou o diretor do Master 

de Florestópolis senhor Douglas José de Sales e ressaltou que o jogo será beneficente com arrecadação 

de alimentos que serão destinados a APAE e aos Vicentinos. Manifestou gratidão ao presidente Jair 

Bolsonaro pela sanção da Lei que Declara Florestópolis Berço da Pastoral da Criança. Em seguida 

comentou assuntos sobre suas indicações apresentadas solicitando a construção de rampas de acesso 

para cadeirantes em ambos os lados de acesso para o Cristo Acolhedor, a troca de lâmpadas queimadas 

do canteiro central da Avenida 14 de novembro e a aquisição de barracas personalizadas para fornecer 

aos feirantes que trabalham na feirinha do produtor aos domingos e quartas-feiras. Finalizando 

parabenizou a jovem Andressa por tudo que representa para nossa cidade e desejou que tenha sempre 
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sucesso em sua carreira. Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou 

os presentes, comentou assuntos sobre a Lei que Declara Florestópolis Berço da Pastoral da Criança e 

espera que o município possa ter benefícios com a sanção desta Lei. Parabenizou a jovem Andressa e 

desejou muito sucesso e que Deus a abençoe sempre em sua jornada. Prosseguindo destacou o almoço 

beneficente realizado pelo CAIAC no último domingo, parabenizou a todos que colaboraram com o 

evento, no entanto citou que houve comentários maldosos quanto a um veículo da prefeitura que dava 

apoio ao evento e foi fotografado em frente a um bar na cidade de Porecatu, a seu ver isso é atitude de 

pessoas que não querem o bem do próximo. Usando a palavra o vereador SANTO CALEGARI, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e disse que 

realmente essas solicitações são reivindicações que a população nos cobram. Parabenizou a jovem 

Andressa por tudo que já conquistou e desejou que continue lutando e buscando sempre por aquilo que 

almeja em sua carreira como desportista. Usou a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA, cumprimentou os presentes, enalteceu a todos que colaboraram com a realização do almoço 

beneficente dos 10 anos do CAIAC. Comentou assuntos sobre a Pastoral da Criança e citou que 

Florestópolis deveria ser beneficiado por ser o Berço da Pastoral da Criança. Discorreu assuntos sobre 

suas indicações solicitando a SANEPAR, a realização de estudo de viabilidade para a perfuração de 

novo(s) poço(s) artesiano(s) em Nossa Municipalidade, visto que a demanda populacional cresceu, e ao 

prefeito que seja averiguada a possibilidade de inclusão do Município de Florestópolis ao 

“PROGRAMA CAIXA D´ÁGUA FAMÍLIA PARANAENSE”. Em seguida comentou sobre a situação 

polêmica que envolveu um veículo do município e disse que as pessoas precisam buscar mais a fundo as 

informações antes de postar nas redes sociais. Finalizando parabenizou a jovem Andressa desejou-lhe 

muito sucesso e destacou que esporte e educação não é gasto e sim investimento. Fez uso da palavra o 

vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, após os cumprimentos aos presentes, disse que infelizmente 

algumas pessoas tentam atrapalhar as boas ações de outras pessoas com postagens mentirosas, porem 

temos que dar ênfase para as coisas importantes como a realização desse almoço do CAIAC, o jogo 

beneficente organizado pela equipe do Master de Florestópolis e, demais eventos que serão realizados 

em comemoração ao aniversário de nossa cidade, e ainda, afirmou que é apoiador do esporte em geral e 

sempre que possível colabora com os eventos esportivos realizados em nosso município e região. 

Quanto a jovem Andressa ficou muito emocionado, pois acompanhou sua trajetória desde quando era 

uma criança, desejou que ela continue empenhada no handebol e que Deus abençoe sempre sua vida. 

Usando a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, disse que é 

um privilégio estar ao lado de companheiros e agradeceu aqueles que tornaram possível estar vereador 

nesta Casa. Manifestou gratidão ao senhor presidente por esta homenagem a jovem Andressa, 

parabenizou a atleta pelo currículo vitorioso e principalmente pela sua humildade, desejou que continue 

sempre assim e que tenha muito sucesso em sua carreira. Com relação a questão do veículo da prefeitura 

fotografado em Porecatu, citou que isso é questão política, no entanto disse que temos que destacar o 
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que realmente é importante como a brilhante Banda Bamuflor que nos enche de orgulho. Com a palavra 

o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, parabenizou a jovem Andressa 

pela sua trajetória, agradeceu por levar e representar o nosso município pelo país, desejou que tenha 

muitas conquistas e espera que sirva de exemplo e inspiração para novos atletas. Destacou a presença do 

amigo Renato Paulino pessoa a qual tem um grande carinho. Parabenizou os colegas Edis Amegilda 

Neves e Silvio Jorge pelas matérias, em especial a indicação do vereador Silvio que trata sobre as 

barracas para a feirinha, complementou sugerindo a possibilidade de o município disponibilizar um 

local e construir quiosques para os feirantes. Finalizando discorreu assuntos sobre a foto do veículo da 

prefeitura, citou que algumas pessoas o indagou sobre qual providência tomaria a respeito, respondeu 

que na foto não há nenhum registro que justifique a abertura de um procedimento e que isso não passa 

de fake news. Ordem do Dia: Destacado para única discussão e votação o requerimento nº 06/2019, 

aprovado por unanimidade. Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação os projetos de Leis nº 12/2019 - 

LEGISLATIVO, e os nºs 28, 39 e 40/2019 - EXECUTIVO, aprovados por unanimidade. Para pauta 

da Ordem do Dia da próxima sessão inclusos os projetos de Leis supracitados. Explicações Pessoais: 

Inscrito a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, comentou sobre o jogo de futebol 

beneficente entre o Futebol Master de Florestópolis e Real Desportivo de Curitiba, destacou que esse é 

um dos eventos que serão realizados em comemoração ao aniversário de Florestópolis, informou que 

passou para seus alunos um trabalho de pesquisa sobre a história de nosso município. Encerrando 

parabenizou Florestópolis pelos 68 anos de emancipação política e disse que sente orgulho em dizer que 

é de Florestópolis. Inscrito o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, parabenizou os organizadores do 

Clube da Viola, pessoas que são exemplo de vida em nossa cidade. Cedido um aparte ao vereador 

Sergio Rizzo comentou sobre essa importante partida de futebol beneficente que será realizada, bem 

como destacou o almoço com o delicioso sarapatel que é sempre organizado pelos amigos do Clube da 

Viola. Não havendo mais inscritos o senhor presidente antes do encerramento fez vários elogios a jovem 

Andressa e ressaltou que isso são méritos dos pais que a educaram. Finalizando explanou sobre os 

diversos assuntos elencados nesta sessão, em especial parabenizou o município de Florestópolis pelo 

aniversário de 68 anos, nada mais a se tratar agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

sessão, da qual lavrou-se esta ATA que, após lida 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. 
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