CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 29 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 ANTONIO MORAES, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO
RODRIGUES e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fizeram presentes os vereadores ANIBAL
BATISTA DA SILVA e SANTO CALEGARI, por motivos particulares. Havendo quórum o senhor
presidente declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita
pelo vereadora Amegilda Neves de Almeida. 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:
Indicação nº 20/2018, e Moção de Apoio nº 01/2018 - Ementa: Apoio aos caminhoneiros de
Florestópolis e de todo o Brasil. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE
DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, sobre a Moção em apoio aos caminhoneiros disse que
realmente todos os Edis desta Casa de Lei estão em favor desses guerreiros, que lutam dia a dia para
abastecer nosso país. Com a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os
presentes, com relação a Moção de Apoio aos caminhoneiros citou que realmente eles estão certos em
lutar por melhorias para a classe, enfatizou que todos nós brasileiros sofremos muito devido a altíssima
carga tributária de nosso país, portanto espera que seja feito um acordo onde todos possam ser
beneficiados. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os
presentes, disse que sugeriu ao servidor Valnês que fosse formulado uma Moção em Apoio e
solidariedade aos caminhoneiros, ressaltou que os caminhoneiros manifestaram apoio aos professores
na greve de 2005, portanto merecem nosso apoio e respeito. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ
SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, disse que verdadeiramente a vida dos
caminhoneiros não está fácil, pois em dois anos o óleo diesel e o pneu tiveram aumentos sucessivos
principalmente o diesel, portanto é preciso que tenha uma redução não só no diesel como em todos os
combustíveis, visto que a população está sendo castigada e não suporta mais pagar tantos impostos.
Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, comentou
assuntos sobre a vida duríssima enfrentada pelos caminhoneiros, disse que com certeza apóia o
movimento e espera que sejam valorizados e que tenham um bom acordo com o governo, disse ainda,
que nós brasileiros neste ano teremos a chance de começar uma mudança neste país, e espera que o
povo com o voto possam fazer uma limpeza nos políticos corruptos e assim mudar a história deste
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país. Usou a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, disse que
realmente não poderíamos deixar de ser solidários com os caminhoneiros, afirmou que a classe está de
parabéns por lutar por melhorias, pois com essa política de preços da Petrobras com aumentos
sucessivos, fica muito difícil para os caminhoneiros realizarem o seu trabalho de forma organizada
para poderem honrar com seus compromissos. Finalizando destacou o apoio dado aos caminhoneiros
pela governadora Cida Borghetti. 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 07/2018. Destacado para única discussão e votação por aclamação a Moção de
Apoio nº 01/2018, aprovada por unanimidade. Para pauta da Ordem Dia da próxima sessão, incluso o
requerimento nº 07/2018. Explicações Pessoais: Usou a palavra o vereador SILVIO JORGE DE
OLIVEIRA, falando como presidente da AVEMPAR externou apoio total aos caminhoneiros e
enfatizou que todos os nobres Edis dos municípios que compõem a Instituição, manifestaram-se
favoráveis ao movimento dos caminhoneiros. Não havendo mais 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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