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ATA da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 21 dias do 

mês de novembro 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 Silvio Jorge de Oliveira. 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: Convite aos 

nobres Vereadores para o evento Miss de Florestópolis. Rotary Clube de Florestópolis, convite aos 

senhores Vereadores para posse de novos associados rotarianos. Convite para a Ordenação Presbiteral 

do Diácono Djonh Denys Souza dos Reis. Expedientes do Executivo: Ofício nº 369/2017, solicitando 

retirada do projeto de Lei nº 32/2017 de apreciação. Ofício nº 363/2017, em anexo exposição de 

motivos, estudo de impacto financeiro e o projeto de Lei nº 34/2017 - Súmula: Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a aderir ao Programa de Recuperação de Crédito 2017 da SANEPAR - RECRED 

2017, seu regulamento e anexo instituído pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, 

para negociação dos valores referentes aos serviços de saneamento prestados e não pagos pelo 

município de Florestópolis -PR. Ofício nº 371/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei 

nº 35/2017 - Súmula: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências. 

Expediente do Legislativo: Projeto de Lei nº 08/2017 - Legislativo - Súmula: Proíbe a distribuição, 

exposição e divulgação de material didático contendo manifestação da IDEOLOGIA E IGUALDADE 

DE GÊNERO nos locais Públicos, Privados de acesso ao público e de Entidades de Ensino no 

Município de Florestópolis. Após leitura as referidas 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, parabenizou o 

presidente Sergio Miranda Rizzo, pelo projeto de Lei apresentado que trata sobre ideologia e igualdade 

de gênero. Encerrando convidou os nobres Edis para participarem da 08ª reunião ordinária da 

AVEMPAR, a realizar-se no dia 25 do corrente mês e ano, ás 09:00, no município de Pitangueiras. 

Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, quanto ao 

projeto de Lei que trata sobre abertura de crédito para fins do parque industrial, sugeriu aos colegas 

Edis urgência nos pareceres para que a proposição seja votada já na próxima sessão, tendo em vista o 
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relevante interesse público sobre a matéria. Fazendo uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA 

DA SILVA, cumprimentou os presentes, acolheu a sugestão do vereador José Antonio Moraes e 

afirmou que no que depender de si o projeto será aprovado o mais rápido possível. Agradeceu a 

receptividade que teve no CCI, bem como parabenizou todos os funcionários pelo excelente trabalho 

realizado. Parabenizou a secretária de educação, professores e demais pessoas que participaram do 

desfile cívico em comemoração ao aniversário de 66 anos de Florestópolis. Usando a palavra o 

vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, manifestou apoio ao vereador José 

Antonio Moraes quanto a sugestão de urgência na tramitação do projeto de Lei que trata sobre o 

parque industrial e parabenizou o vereador Anibal Batista pelos elogios ao desfile cívico em 

comemoração ao aniversário de 66 anos de nossa cidade, realmente estão todos de parabéns. Usou a 

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

da secretaria de educação, organizadores, a banda Bamuflor e todos que participaram do desfile. 

Quanto ao projeto que trata do parque industrial disse que verdadeiramente se faz necessário a 

urgência na sua tramitação. Finalizando criticou a instalação do parque de diversão próximo ao 

hospital Santa Branca, a seu ver o local é inadequado e o parque poderia ser instalado em outro local. 

Fez uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, após os cumprimentos aos 

presentes, parabenizou os organizadores e todos os que participaram do desfile em comemoração ao 

aniversário do nosso município, destacou a realização da feira da lua e o evento no Dia da Consciência 

Negra. Comentou sobre o projeto que trata sobre o parcelamento da dívida do município com a 

SANEPAR. Finalizando discorreu assuntos sobre a questão do parque industrial e que realmente os 

vereadores e o prefeito estão focados em conseguir esse benefício muito importante para o 

desenvolvimento de nossa cidade. Fazendo uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI, 

cumprimentou os presentes, disse que realmente temos que parabenizar as pessoas envolvidas na 

realização do desfile, pois foi muito bem organizado. Encerrando comentou assuntos sobre o parque 

industrial e disse que os vereadores estão empenhados para que isso aconteça em nossa cidade e que 

traga muitos benefícios para a população. Com a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o presidente da Casa pelo projeto de Lei que dispõe sobre 

Ideologia e Igualdade de Gênero. Com relação ao parque industrial disse que todos os vereadores são 

favoráveis e com certeza o projeto será aprovado com muita brevidade, citou que hoje o maior gerador 

de empregos no município é a empresa Alto Alegre e o comércio local, portanto disse que é 

importantíssimo a geração de novos empregos para a nossa comunidade. Finalizando discorreu 

assuntos sobre as festividades realizadas, destacou o desfile em comemoração ao aniversário de 

Florestópolis e disse que verdadeiramente estão todos de parabéns. Cedido um aparte ao vereador 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 86 

Anibal Batista da Silva, destacou que antes da Alto Alegre existiu a Cofercatu que foi uma empresa 

muito importante para Florestópolis. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO 

MIRANDA RIZZO, após os cumprimentos aos presentes, destacou o bom trabalho, a harmonia e o 

respeito, entre os vereadores desta Casa de Leis. Fez elogios ao vereador Geomar Mazar pela 

observação quanto ao parque de diversões próximo ao hospital, realmente se trata de algo muito grave 

e isso tem que ser revisto para que nos próximos eventos o mesmo não aconteça. Sobre o parque 

industrial enfatizou que todos os Edis são favoráveis, porém informou que surgiu em Curitiba uma 

nova exigência para a liberação do recurso para aquisição do terreno. Prosseguindo comentou assuntos 

sobre algumas empresas que foram beneficiadas com terrenos, no parque industrial próximo a empresa 

mondialle, todavia há de se verificar se estão cumprindo o que foi firmado em contrato com o 

município, se não estiverem é preciso que isso seja revisto e que sejam tomadas as devidas 

providências cabíveis a respeito. Discorreu assuntos sobre o projeto que dispõe sobre o parcelamento 

da dívida do município com a SANEPAR. Em seguida o senhor presidente cedeu um aparte da palavra 

ao vereador José Antonio Moraes, o qual expressou congratulações aos organizadores e a todos que 

participaram do desfile cívico em comemoração aos 66 anos de Florestópolis. Continuando o senhor 

presidente disse que é imprescindível os elogios a todos os envolvidos nesse desfile que foi brilhante, 

destacou a presença de integrantes da imprensa que de forma elegante estiveram registrando o evento e 

recomendou ao senhor prefeito que contrate um assessor de imprensa para que possa registrar esses 

tipos de eventos inesquecíveis. Por fim ressaltou que no próximo ano haverá eleições para deputado, 

afirmou que irá providenciar um relatório para ser lido nas sessões de 2018, informando os deputados 

que aqui tiveram votos, bem como os que fizeram algo pelo município. Não havendo matérias para a 

Ordem do Dia e não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, 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 


