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ATA da 03ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 12 dias do 

mês de março do ano de 2019, às 19h:00, 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 JOSÉ ANTONIO MORAES. 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, MARCELO RODRIGUES, 

SANTO CALEGARI,  SERGIO MIRANDA RIZZO 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 pela vereadora Amegilda Neves de Almeida. Na sequência o senhor presidente solicitou ao 1º 

secretário para fazer a leitura da ATA da sessão anterior e logo após foi submetida a apreciação dos Nobres 

Vereadores e aprovada por unanimidade. Expediente do Dia: Leitura do Diário Oficial da União Lei nº 

13.708, de 14 de agosto de 2018, que trata sobre o piso salarial profissional nacional dos Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Expedientes do Legislativo: As indicações 

nºs 05 a 08/2019. Expedientes do Executivo: Ofício nº 59/2019, em anexo exposição de motivos e o projeto 

de Lei nº 13/2019 - Súmula: Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do 

município de Florestópolis. Ofício nº 61/2019, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 

16/2019 - Súmula: Institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Florestópolis, após leitura as 

proposições foram encaminhadas as devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os 

pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

cumprimentou os presentes, destacou a presença dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 

Combate às Endemias, disse que estão presentes para reivindicar dos vereadores que cobrem do prefeito 

para que seja paga o piso salarial nacional. Prosseguindo comentou assuntos sobre o projeto de Lei que 

trata sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, e ainda, comentou sobre o 

projeto que trata sobre o Programa REFIS. Com a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, 

cumprimentou os presentes, disse que é uma honra receber os servidores nesta Casa de Leis, justificou 

porque não usou a palavra na sessão festiva, portanto desejou sucesso ao presidente José Antonio Moraes, 

enalteceu o ex-presidente Sergio Miranda Rizzo pelo brilhante trabalho realizado nesta Casa de Leis, e 

desejou boas vindas a nova assessora jurídica Laine Polegatti. Em seguida relatou que presenciou um 

veículo do município parado em uma oficina por falta de uma manutenção que custa R$ 500,00 

(quinhentos reis), disse que isso é inadmissível. Comentou assuntos sobre uma mini-arena de esportes 

cedida ao nosso município, no entanto reclamou que a obra não anda, e ainda, comentou assuntos sobre a 

questão do parque industrial e salientou que é outra situação que não sai do papel e que se no final não der 

certo, a culpa ainda pode cair sobre os vereadores. Usando a palavra o vereador GEOMAR MAZAR 

CASTRO, cumprimentou os presentes, cumprimentou os presentes, com relação a questão do piso salarial 

dos ACS e ACE citou que se é Lei tem que ser cumprido. Comentou assuntos sobre suas indicações 

apresentadas e manifestou indignação quanto a pavimentação asfáltica que foi realizada no loteamento 

Letícia Sampaio, disse que é uma vergonha e é preciso que o município tome as devidas providências a 

respeito. Com a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, se posicionou 

favorável aos ACS e ACE pela reivindicação do piso salarial, com certeza todos os vereadores são 

favoráveis e vamos cobrar o prefeito sobre essa questão. Continuando comentou assuntos sobre o parque 
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industrial e espera que isso seja uma realidade brevemente, pois nossa comunidade está muito carente de 

emprego. Discorreu assuntos sobre a questão da limpeza em nosso município, disse que todos nós devemos 

cuidar para que não ocorra uma epidemia de dengue. Solicitou o envio de expediente a empresa OI 

cobrando a limpeza do terreno de sua central. Finalizando apoiou o vereador Geomar Mazar quanto a 

situação da pavimentação do loteamento Letícia Sampaio. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ 

SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, disse que realmente o piso salarial dos ACS e ACE é Lei 

federal e vamos cobrar do prefeito para seja cumprida. Prosseguindo comentou assuntos sobre a mini-arena 

citada pelo vereador Anibal e acredita que muito em breve será instalada. Citou que os vereadores estão 

trabalhando unidos em prol do melhor para o município. Fez uso da palavra o vereador SANTO 

CALEGARI, cumprimentou os presentes, disse que com certeza os ACS e ACE podem contar com o apoio 

de todos os vereadores desta Casa nesta causa do piso salarial, disse que todos sabemos das dificuldades 

não só em nossa cidade más em todo o pais, no entanto vamos cobrar sim uma solução do prefeito 

municipal. Usou a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, 

disse que essa questão do piso salarial dos ACS e ACE é um direito e que o prefeito será cobrado a 

respeito. Destacou que pleiteou uma emenda parlamentar para a saúde junto ao deputado federal Rubens 

Bueno, e que possivelmente será liberado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comentou assuntos 

sobre a questão do transporte metropolitano e citou mais uma vez que está lutando para que esse benefício 

chegue a nossa cidade. Finalizando comentou assuntos sobre a situação da pavimentação do loteamento 

Letícia Sampaio e sobre a questão de  uma verba que o município repassa para a APAE, até o momento não 

foi realizada e a instituição precisa realizar melhorias na estrutura de sua sede. Com a palavra o vereador 

SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre a questão do piso 

salarial dos ACS e ACE de nosso município que estão reivindicando o seus direitos de receber o piso 

salarial nacional, destacou que realmente é um direito para tanto o município arca com o salário de 14 

(catorze) profissionais de um total de 35 (trinta e cinco) profissionais, no entanto disse que com certeza 

será cobrado do senhor prefeito uma solução. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador JOSÉ 

ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, destacou a presença dos servidores na sessão e que é 

sempre uma honra recebê-los, sobre a questão do piso salarial que estão reivindicando disse que isso é um 

direito adquirido por Lei, portanto isso será cobrado do prefeito pelos vereadores desta Casa de Leis. 

Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação o projeto de Lei Complementar nº 01/2019 e 

os projetos de Leis Ordinárias nºs 02, 03, 04, 05, 06 e 11/2019, aprovados por unanimidade, sendo 

convocada uma sessão extraordinária a realizar-se após a presente, para deliberação dos projetos de Leis 

em pauta. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente agradeceu a presença de todos 

e declarou encerrada a sessão, da qual lavrei esta ATA que, após ser submetida a apreciação dos nobres 

Edis, não havendo retificação, será devidamente aprovada e assinada, e para constar, EU, VALNÊS 

CARDOSO MARIANO,____________, assessor administrativo, a digitei e a subscrevi. 

 

 

José Antonio Moraes                                                      Marcelo Rodrigues 
                                  Presidente                                                         1º Secretário em exercício 


