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ATA da 01ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 19 

dias do mês de janeiro do ano de 2018, às 11:00 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, o qual convocou a 

presente para deliberação dos projetos de Leis nºs 01 e 02/2018 - EXECUTIVO, e os nºs 01 e 02/2018 

- LEGISLATIVO. Na oportunidade, 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. Inicialmente o senhor presidente explanou sobre a pauta da 

presente sendo os projetos de Leis do Executivo nº 01/2018 - Súmula: Institui o Conselho Municipal 

de Saneamento Básico do Município de Florestópolis e dá outras providências; e o nº 02/2018 - 

Súmula: Autoriza a celebração de Convênio e repasse de subvenção ao PROVOPAR - Programa do 

Voluntariado Paranaense de Florestópolis e dá outras providências. Projetos de Lei do Legislativo nº 

01/2018 - Súmula: Concede monetariamente a reposição de perdas salariais, aos servidores ativos da 

Câmara Municipal de Florestópolis; e o nº 02/2018 - Súmula: Corrige monetariamente o subsídio dos 

Vereadores da Câmara Municipal de Florestópolis. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: Projetos nºs 01 

e 02/2018 - Executivo, e os nºs 01 e 02/2018 - Legislativo, o senhor presidente solicitou ao 1º 

Secretário para fazer a leitura das proposições em questão e em seguida foram encaminhadas  para o 

parecer das devidas Comissões Permanentes, sendo convocada uma sessão extraordinária para o dia 22 

do corrente mês e ano, ás 17:00, na sala de sessões da Câmara Municipal, para deliberação dos 

projetos de Leis nºs 01 e 02/2018 - Executivo e os nºs 01 e 02/2018 - Legislativo. Na sequência a 

sessão foi suspensa por 05 (cinco) minutos para lavratura da ATA, portanto coube-me VALNÊS 

CARDOSO MARIANO, ____________, assessor administrativo, lavrar a presente ATA que, na 

sequência foi submetida à apreciação dos senhores vereadores e aprovada por unanimidade. Nada mais 

a se tratar o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão. 

 

 

 

 

Sergio Miranda Rizzo                                                  Silvio Jorge de Oliveira 
Presidente                                                                   1º Secretário 


