CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 07ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 03 dias do
mês de abril do ano de 2018, 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 José Antonio Moraes. Na sequência o senhor
presidente solicitou ao assessor administrativo para distribuir cópias da ATA da Sessão anterior e
dispensou a leitura, sendo a mesma submetida a apreciação do Plenário e aprovada por unanimidade.
Em seguida o 1º secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Expedientes do Executivo: Ofício nº
120/2018, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei Complementar nº 02/2018 - Súmula:
Dispões sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Florestópolis e dá outras
providências; Ofício nº 106/2018, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 08/2018 Súmula: Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos do município de
Florestópolis; e o Ofício nº 119/2018, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 09/2018 Súmula: Regulamenta a realização de feiras itinerantes e temporárias de vendas de produtos e
mercadorias de varejo e atacado, no município de Florestópolis, Estado do Paraná. Após leitura as
proposições foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para análise e parecer.
PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os
presentes, relatou que esteve visitando moradores pela cidade e houve várias reclamações com relação
a cobrança de IPTU em terrenos com duas residências estão sendo cobrados duas taxas do referido
imposto, portanto sugeriu ao prefeito que determine ao setor competente para verificar a legalidade de
tal cobrança. Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes,
manifestou apoio ao vereador Geomar Mazar e sugeriu para que o vereador apresente uma indicação
ao prefeito para deliberação em plenário. Fazendo uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA
SILVA, cumprimentou os presentes, disse que realmente essa situação levantada pelo vereador
Geomar Mazar tem que ser revisto, para que não seja feito cobranças indevidas a população. Usou a
palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou o
prefeito pelo atendimento a sua indicação para conceder a revisão geral anual dos vencimentos dos
servidores públicos. Prosseguindo externou apoio ao vereador Geomar Mazar quanto essa situação do
IPTU descrita pelo nobre vereador, afirmou que é preciso verificar se é legal efetuar a cobrança.
Usando a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, comentou
assuntos sobre a questão do IPTU, fez várias sugestões a respeito, especialmente para seja tal assunto
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seja deliberado entre os vereadores e o prefeito, para que possamos aproveitar as boas idéias e que o
município e a população sejam beneficiados. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES
PEIXOTO, cumprimentou os presentes, parabenizou os nobres Edis pela união nesta Casa de Leis,
enfatizou que a união é muito importante para o desenvolvimento de um bom trabalho. Parabenizou o
prefeito municipal pela entrega dos ovos de páscoa nas escolas, bem como parabenizou o trabalho
realizado pelos educadores de nosso município. Com a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE
ALMEIDA, cumprimentou os presentes, comentou assuntos relacionados a questão do IPTU, falou
sobre sua indicação para que seja feito sorteio de prêmios para os contribuintes que pagam em dias,
enfim, disse que é necessário levar mais informações a população, bem como realizar um amplo
trabalho de conscientização para manter a cidade limpa e organizada. Finalizando parabenizou o
prefeito quanto a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, destacou que no estado não são
três anos sem a revisão, disse que foi autorizado somente para os juízes e promotores, ficando as
demais classes esquecidas injustamente sendo que todos têm o direito. Usou a palavra o presidente
deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, após os cumprimentos aos presentes,
enfatizou que é muito importante o desenvolvimento do trabalho em harmonia entre os Edis e espera
que isso dure até o fim do mandato, porém afirmou que é preciso o empenho de todos para resolver os
problemas que surgem. Explanou sobre as questões relatadas pelos nobres vereadores e com relação
aos problemas sobre o IPTU, fez algumas sugestões para que essa situação seja resolvida com
brevidade. Prosseguindo comentou assuntos sobre a limpeza da cidade como o uso de caçambas e a
capina de terrenos. Finalizando discorreu assuntos referentes a emendas de deputados, pois pessoas
estão postando fotos em redes sociais dizendo que tal deputado liberou recursos para o município,
disse que é preciso ficarmos atentos, visto que estamos em ano de eleição e são muitas as promessas,
citou que o deputado Alexandre Curi prometeu recursos para o município para pavimentação asfáltica,
porém afirmou que só divulgará quanto tiver a certeza da liberação do recurso para que não haja
nenhum tipo de frustração. Ordem do Dia: Projeto da pauta: 1ª discussão e votação do projeto de Lei
nº 05/2018, aprovada por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão incluso o
projeto de Lei nº 03/2018 - LEGISLATIVO e o nº 05/2018. 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
Presidente

Silvio Jorge de Oliveira
1º Secretário
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