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ATA da 03ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 13 dias do 

mês de março 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 SOARES PEIXOTO, JOSÉ 

ANTONIO MORAES, 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. Em seguida o primeiro 

secretário fez a leitura do Expediente do Dia: As indicações nºs 14 a 17/2017 e os requerimentos nºs 05 

a 08/2017. Câmara Municipal de Florestópolis - Vereador Sergio Miranda Rizzo, apresenta exposição 

de motivos e o projeto de Lei nº 03/2017 - LEGISLATIVO, Súmula: Dispõe sobre uma folga anual para 

todos os servidores públicos municipais do município Florestópolis, no dia de seu aniversário, na forma 

que menciona, e dá outras providências. Após leitura a proposição foi encaminhada para o jurídico e 

para as devidas Comissões Permanentes, para análise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: 

Fez uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, discorreu 

assuntos sobre suas indicações solicitando a pavimentação da Rua Frei Caneca e a construção de um 

redutor de velocidade na Rua Venezuela na confluência com a Rua Vereador Mariano Gomes. Com a 

palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, comentou 

assuntos sobre seus requerimentos que dispõe sobre a dívida do município com a SANEPAR, sobre a 

criação de projeto "Adote uma Praça" e sobre a Moção de apoio ao Senador Paulo Paim contra a 

reforma da previdência. Cedido um aparte ao vereador Sergio Miranda Rizzo, ficou com uma dúvida 

quanto a questão da criação de Lei Adote uma Praça, porque seria Lei, a vereadora esclareceu que por se 

tratar de uso de bem público é necessário fazer algumas regulamentações. Fazendo uso da palavra o 

vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre as 

indicações, requerimentos e projeto de Lei, apresentados pelos colegas vereadores, manifestou-se 

favorável a todos e frisou que realmente se trata de questões de muita importância para o município. 

Usando a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, após os cumprimentos aos presentes, discorreu 

assuntos sobre sua indicação solicitando o empenho do Executivo, que busque meios de adquirir 

recursos para a instalação de câmeras de segurança no município. Parabenizou os nobres Edis pelas 

matérias apresentadas, em especial o requerimento do vereador Anibal referente a questão do câncer, 

afirmou que verdadeiramente isso é preocupante. Prosseguindo sugeriu aos presentes que em suas 

declarações do imposto de renda, destinam a parte legal para o Hospital do Câncer de Londrina, e ainda, 
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solicitou que seja enviado expediente parabenizando o ótimo trabalho realizado no referido Hospital. 

Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, após os 

cumprimentos aos presentes, salientou que nem tudo aquilo que os vereadores almejam atinge seu 

objetivo. Destacou o requerimento da vereadora Amegilda de moção de apoio ao senador Paulo Paim, 

contra as reformas da previdência, porém frisou como ponto negativo isso ter sido de iniciativa de um 

petista, partido que nos últimos anos afundou o País em face da corrupção, fora isso disse ser louvável a 

moção da vereadora. Parabenizou o vereador Marcelo Rodrigues com relação as câmeras de segurança, 

que a seu ver seria de muita importância com toda certeza. Continuando comentou sobre seu projeto de 

Lei que, dispõe sobre uma folga anual para todos os servidores públicos municipais do município 

Florestópolis, no dia de seu aniversário, e solicitou o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis. 

Finalizando relatou que no município de Porecatu o presidente e o prefeito, fizeram um acordo onde 

parte dos recursos de sobra financeira devolvidos pela Câmara, o Executivo repassa para a APAE do 

município, achou isso muito interessante e disse que vai se empenhar para que o mesmo seja feito em 

nossa cidade. Ordem do Dia:  Destacado para única discussão e votação o requerimento nº 04/2017, 

aprovado por unanimidade. 2ª e última discussão e votação do projeto de Lei nº 02/2017 - 

LEGISLATIVO,  aprovado por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, inclusos 

os requerimentos nºs 05, 06, 07 e 08/2017, o projeto de Resolução nº 01/2017 e o projeto de Lei nº 

02/2017 - 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 


