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ATA da 06ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 03 dias do 

mês de abril 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, que, verificou a ausência do 1º 

Secretário e designou para assumir os trabalhos de secretaria o 2º Secretário vereador SANTO 

CALEGARI, o qual fez a chamada dos senhores Vereadores, na ocasião 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 e SANTO CALEGARI.  Não se fez presente o vereador 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. Em 

seguida o primeiro secretário em exercício fez a leitura do Expediente do Dia: As indicações nºs 23 a 

29/2017 e os requerimentos nºs 15 a 17/2017. Prefeitura Municipal de Florestópolis - Ofício 75/2017, 

em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 04/204 - Sumula: Abre Crédito Adicional Especial 

no vigente orçamento e dá outras providências. Após leitura a proposição foi encaminhada ao jurídico e 

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

uso da palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os 

presentes, solicitou aos nobres Edis que se atentem quanto a tramitação dos projetos de Leis e seus 

pareceres, objetivando assim manter a boa ordem e não prejudicar o andamento dos trabalhos. 

Prosseguindo sugeriu ao senhor prefeito que se organize para conceder a reposição anual aos servidores 

municipais, considerando a data-base de reajuste da categoria. Destacou que esteve com o prefeito nos 

municípios de Londrina e Apucarana, em evento com a presença do governador onde foram entregues 

kits esportivos para o nosso município, bem como para todos os 399 municípios do Paraná, disse ainda, 

que na oportunidade falou com o deputado Alexandre Curi sobre uma pista de skate para o nosso 

município. Finalizando comentou sobre seu requerimento manifestando congratulações aos PM's 

Eduardo Ferreira Lima e Henrique Steingenberg, presentes no estádio na final do campeonato 

municipal, destacou o bom andamento das atividades e parabenizou as equipes finalistas. Com a palavra 

o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, evidenciou sobre a final do 

campeonato municipal onde tudo transcorreu perfeitamente, enalteceu o trabalho dos organizadores, da 

arbitragem, bem como parabenizou as equipes do Posto Ferrari e Adoradores, pelo ótimo jogo realizado. 

Solicitou indicações para a próxima sessão, e parabenizou o servidor Valnês Cardoso Mariano, pelo 

apoio e trabalho voluntário realizado junto a AVEMPAR. Usou a palavra a vereadora AMEGILDA 

NEVES DE ALMEIDA, após os cumprimentos aos presentes, comentou assuntos sobre seus 

requerimentos apresentados, referente a tarifa social da SANEPAR e sobre a colocação de radares ao 
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longo da Rua Ezequias Braz da Silva PR-170, no perímetro urbano de nossa cidade. Finalizando 

convidou os presentes para participarem de uma Audiência Pública, para deliberação junto a 

comunidade de assuntos pertinentes a Reforma da Previdência. Fazendo uso da palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, afirmou ser louvável a colocação do vereador 

José Moraes, com relação ao servidor Valnês Cardoso. Parabenizou o prefeito e demais organizadores 

do campeonato municipal, bem como as equipes que jogaram a final. Finalizando solicitou o envio de 

expediente a coordenação da Região Metropolitana de Londrina, cobrando a integração do transporte 

urbano para Florestópolis, e ainda, solicitou o envio de Ofício aos deputados Tiago Amaral e Alexandre 

Curi, requisitando empenho no sentido de viabilizar uma viatura para a policia militar e uma ambulância 

para nosso município. Usando a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, 

discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando a construção de um redutor de velocidade na Rua Dos 

Jasmins. Comentou assuntos sobre o campeonato municipal e parabenizou todos os organizadores e 

equipes finalistas da competição. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

cumprimentou os presentes, disse que realmente tivemos um ótimo campeonato municipal e que todos 

os organizadores, equipe de arbitragem, as equipes que participaram, a banda BAMUFLOR que 

participou do encerramento, enfim, todos que colaboraram estão de parabéns. Com a palavra o vereador 

GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, manifestou apoio ao vereador Marcelo 

Rodrigues com relação a questão do transporte urbano, e parabenizou os colegas pelas matérias 

apresentadas. Finalizando comentou assuntos sobre sua indicação ao prefeito municipal, referente a 

concessão cestas básicas a servidores aposentados. Ordem do Dia:  Destacados para única discussão e 

votação os requerimentos nºs 12, 13 e 14/2017, aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do 

Dia da próxima sessão, inclusos os requerimentos nºs 15, 16 e 17/2017 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 


