CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 22 dias do
mês de maio do ano de 2018, às 19:00 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,
GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, SANTO
CALEGARI e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fizeram presentes os vereadores ANIBAL
BATISTA DA SILVA, por motivo de doença, e JOSÉ ANTONIO MORAES, por motivo de viagem a
Curitiba. 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 assessor administrativo para distribuir cópias da ATA da Sessão anterior e
dispensou a leitura. Em seguida solicitou ao 1º secretário para fazer a leitura do Expediente do Dia:
Expediente do Legislativo: Indicações nºs 17, 18 e 19/2018, e o Requerimento nº 07/2018. PALAVRA
LIVRE: Fez uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes,
destacou a presença do vereador do município de Londrina Tio Douglas, o qual desenvolve um
trabalho importantíssimo voltado para à doação de sangue, afirmou ser doador e expôs algumas
dúvidas quanto as possibilidades de ser doador de medula óssea. Finalizando se solidarizou com os
caminhoneiros e disse que essa luta é de todos nós. Usou a palavra o vereador SILVIO JORGE DE
OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Tio Douglas pelo trabalho realizado
com relação a doação de segue, e disse que é uma honra recebê-lo nesta Casa de Leis. Manifestou
apoio aos caminhoneiros e afirmou que com certeza é inaceitável o povo brasileiro pagar tanto
impostos neste país. Finalizando comentou sobre a indicação coletiva reivindicando a construção de
um redutor de velocidade no conjunto Jardim das Flores. Finalizando convidou os vereadores para a
próxima reunião da AVEMPAR. Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou
os presentes, manifestou apoio aos caminhoneiros disse que realmente não é justo o cidadão brasileiro
pagar tato impostos neste país. Finalizando parabenizou o vereador Tio Douglas pelo trabalho
realizado quanto ao incentivo a doação de sangue. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES
DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, destacou a presença de integrantes da equipe feminina de
futebol de salão, parabenizou o vereador Tio Douglas pelo trabalho e comentou assuntos sobre a
paralisação dos caminhoneiros, enfatizou que a luta tem que ser constante para que se alcance bons
resultados. Fazendo uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os
presentes, desejou boas vindas ao vereador Tio Douglas e deu os parabéns pelo trabalho. Se colocou a
favor da manifestação dos caminhoneiros e disse que todos precisamos lutar por aquilo que nos é
direito. Finalizando comentou assuntos sobre a questão de doação de sangue e parabenizou o vereador
Marcelo e todos aqueles que são doadores. Fez uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI,
cumprimentou os presentes, parabenizou os esportistas de nossa cidade e enalteceu a atitude do
vereador Tio Douglas quanto ao incentivo as pessoas para doarem sangue. Encerrando parabenizou os
caminhoneiros pela paralisação, realmente não é justo tantos impostos que pagamos e no caso dos
caminhoneiros enquanto o óleo diesel sobe o frete baixa, portanto isso não pode continuar dessa forma.
Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, após
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cumprimentar os presentes, destacou a presença das meninas da equipe de futebol de salão e disse que
é preciso investimentos em todas as categorias do esporte em nossa cidade. Prosseguindo explanou
sobre diversos assuntos deliberados pelos colegas Edis, quanto a indicação coletiva falou que
infelizmente está tudo muito bem feito no papel, porém acredita que será apenas mais uma solicitação
que não será atendida pelo Executivo. Destacou a greve dos caminhoneiros e se colocou a favor dessa
luta que é de todos nós, e ainda, comentou assuntos sobre a crise que estamos enfrentando em nosso
país. Ordem do Dia: Destacado para apreciação dos nobres vereadores a ATA da sessão anterior,
sendo aprovada por unanimidade. Destacado para única discussão e votação o requerimento nº
06/2018. Projetos da Pauta: 2ª e última discussão e votação o projeto de Lei Complementar nº
04/2018, o projeto de Lei nº 09/2018, e o projeto de Lei nº 04/2018 - LEGISLATIVO, aprovados
por unanimidade. Para pauta da Ordem Dia da próxima sessão, incluso o requerimento nº 07/2018.
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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