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ATA da 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 05 dias do 

mês de dezembro 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: CRAS - 

Florestópolis, convite para a confraternização de encerramento das atividades. Assembleia Legislativa 

do Estado do Paraná - Relatório de Audiência Pública sobre transporte circular metropolitano para 

ligação entre municípios da região metropolitana de Londrina. Expediente do Legislativo: Ofício nº 

152/2017 - Parabenizando o Cabo QPM 1-0 JULIO CÉSAR MUNHOZ - Comandante do DPM de 

Florestópolis, bem como todo o efetivo da Polícia Militar, pelo excelente trabalho que vem sendo 

desenvolvido em nossa cidade. Comissão de Finanças e Orçamento - Projeto de Decreto Legislativo nº 

01/2017 - Súmula: Aprova as Contas do Executivo Municipal de Florestópolis, relativas ao exercício 

financeiro de 2015, sendo encaminhada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que exarem 

o parecer. Expedientes do Executivo: Ofício nº 370/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto 

de Lei nº 36/2017 - Súmula: Dispõe sobre a transformação e inclusão de área específica, localizada na 

zona rural do município, em zona de expansão urbana e dá outras providências; Ofício nº 379/2017, 

em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 37/2017 - Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar Termo de Colaboração com o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado de 

Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (SESP/PR), objetivando a implementação 

de ações conjuntas para aperfeiçoar os recursos utilizados na manutenção da segurança pública do 

município de Florestópolis - PR, e dá outras providências; Ofício nº 381/2017, em anexo exposição de 

motivos e o projeto de Lei nº 39/2017 - Súmula: Dispõe sobre as modalidades de exigências para a 

implantação de condomínios de chácaras de recreio e lazer decorrentes de área de expansões urbanas 

de no mínimo 900,00 m² (novecentos metros quadrados) de áreas; Ofício nº 397/2017, em anexo 

exposição de motivos e o projeto de Lei Complementar nº 11/2017 - Súmula: Delimita o perímetro 

urbano da sede do município de Florestópolis, e dá outras providências; Ofício nº 398/2017, em anexo 

exposição de motivos e o projeto de Lei Complementar nº 12/2017 - Súmula: Dispõe de inclusão de 

nova área de terra no perímetro urbano e dá outras providências; Ofício nº 399/2017, em anexo 

exposição de motivos e o projeto de Lei Complementar nº 13/2017 - Súmula: Dispõe sobre a inclusão 

de vias ao sistema viário urbano do município de Florestópolis, e dá outras providências; Ofício nº 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 91 

295/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 24/2017 - Súmula: Dispõe sobre o 

Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências; Ofício nº 306/2017, em anexo 

exposição de motivos e o projeto de Lei nº 25/2017 - Súmula: Estima a receita e fixa a despesa do 

município de Florestópolis, Estado do Paraná, para o exercício de 2018. 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 JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os 

presentes, destacou a presença da comissão dos formandos do Colégio Eudice Ravagnani de Oliveira, 

parabenizou-os por estarem concluindo o ensino médio. Com a palavra a vereadora AMEGILDA 

NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre o relatório apresentado 

pela Assembleia Legislativa, referente Audiência Pública que tratou sobre Transporte metropolitano 

entre os municípios da região metropolitana de Londrina, enfatizou que são vários municípios que 

anseiam por esse serviço, disse que muitos temem que isso possa afetar o comércio, más acredita que 

não tendo em vista que hoje se compra o que quiser pela internet. Fazendo uso da palavra o vereador 

SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou os formandos do Colégio 

Eudice, desejou sucesso a todos e que busquem com afinco a realização de seus objetivos. Usando a 

palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, disse que realmente 

é uma luta chegar a conclusão do ensino médio, portanto enalteceu a todos por essa conquista. 

Destacou que foi muito bem recepcionado no Hospital Santa Branca e por isso parabenizou os 

funcionários pelo ótimo atendimento. Prosseguindo disse que para vencer uma eleição é preciso 

conquistar muitos companheiros, porém disse que recebeu muitas críticas de companheiros com 

relação ao tratamento diferenciado aos times de futebol do município, destacou que houve uma 

confraternização da equipe do Máster, onde observou em fotos o transporte da prefeitura no local, 

argumentou será que todos os times recebem apoio da prefeitura com transporte, disse que é preciso 

fazer por todos e não beneficiar apenas alguns, expresso que na política amigo é amigo e inimigo é 

inimigo, disse ainda, que o time de futebol amador de nossa cidade está uma desordem, assim como o 

Executivo que não respondeu ao pedido de informação referente a ASEMUF, então ressaltou que 

Florestópolis precisa mudar, e que isso será cobrado. Usou a palavra o vereador GEOMAR MAZAR 

CASTRO, cumprimentou os presentes, parabenizou os estudantes do Colégio Eudice por essa 

importante conquista e desejou a todos sucesso e muitas realizações. Prosseguindo disse que os 

vereadores sabem do que tem que ser feito em nossa cidade, como operação tapa buracos, a construção 

de redutores de velocidade, pois são muitos pedidos desses serviços e que o prefeito está sendo 

cobrado por isso. Finalizando comentou assuntos sobre a questão do transporte circular metropolitano 

e quanto ao citado pelo vereador Anibal sobre o futebol, disse que o que está sendo atendido tem que 

continuar e que seja estendido aos demais. Fez uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os jovens estudantes pela brilhante conquista e que se sente 

orgulhoso por cada um pois são o futuro do nosso país. Finalizando comentou sobre a questão do 
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transporte circular na região, disse que seria muito importante principalmente quanto ao transporte da 

saúde que está sobrecarregado. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os alunos do colégio Eudice disse que são um orgulho e 

desejou muito sucesso a todos. Quanto ao desabafo do vereador Anibal disse o vereador tem seus 

motivos, disse que todos temos os nossos objetivos e que realmente é preciso resolver as solicitações 

de todos. Encerrando comentou assuntos sobre a questão do transporte circular metropolitano. Com a 

palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou os alunos do 

colégio Eudice e que venham novas conquistas. Discorreu assuntos sobre a questão do transporte 

urbano, relatou que isso foi muito reivindicado pelos vereadores não só desta gestão como nas 

anteriores, portanto deseja que isso posse se concretizar pois com certeza será um benefício muito 

importante para nossa comunidade. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO 

MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, parabenizou os formandos do colégio Eudice deixou 

uma mensagem de incentivo para que perseverem na busca pelos seus sonhos. Quanto ao mencionado 

pelo vereador Anibal Batista da Silva, discordou quando citou que na política amigo é amigo e inimigo 

é inimigo, pois a seu ver isso de certa forma atinge o bom convívio entre os vereadores, mencionou 

que foi eleito na oposição do prefeito e a eleição é passado, e ao assumir o mandato teve como objetivo 

desenvolver um trabalho entre nove companheiros em prol do melhor para o município. Sobre a 

confraternização do Máster disse que foi feito uma arrecadação para que a mesma fosse realizada, e 

quanto ao transporte informou que foi cedido em poucas ocasiões, citou ainda, que os demais times de 

futebol também foram auxiliados pelo prefeito. Cedido um aparte ao vereador Anibal esclareceu que o 

que disse não foi direcionado ao Legislativo. Prosseguindo o senhor presidente disse que realmente o 

vereador tem que cobrar, porém é preciso prudência nas palavras, como exemplo citou a cobrança do 

vereador Geomar Mazar quanto a questão dos buracos nas ruas, disse ainda que é um dos que mais tem 

cobrado o Executivo. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 2ª e última discussão e votação o projeto de 

Lei nº 34/2017 e o nº 08/2017 - LEGISLATIVO, aprovados por unanimidade. 1ª discussão e 

votação os projetos de Leis nºs 09, 10 e 11/2017 - LEGISLATIVO, e o nº 38/2017 - EXECUTIVO, 

aprovados por unanimidade, sendo convocada uma sessão extraordinária para deliberação dos projetos 

de Leis nºs 09, 10 e 11/2017 - LEGISLATIVO. 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 


