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ATA da 08ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 17 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. 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 SILVIO JORGE DE OLIVEIRA.  Não se fez 

presente o vereador SANTO CALEGARI. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a 

Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita pelo vereador Marcelo 

Rodrigues. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: As indicações nºs 32 a 

35/2017 e os requerimentos nºs 18, 19, 21, 22 e 23/2017. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017 - 

Súmula: Confere Título de Cidadão Honorário do Município de Florestópolis. Ofícios do Poder 

Executivo - Ofício nº 109/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 05/2017 - Súmula: 

Promove adequação salarial ao cargo de contador e dá outras providências; Ofício nº 110/2017, em 

anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 06/2017 - Súmula: Disciplina a concessão de diárias 

ao Chefe do Poder Executivo, Vice-Prefeito, Diretores, Assessores e demais servidores quando do seu 

deslocamento da sede do Município e dá outras providências. Após leitura as proposições foram 

encaminhadas ao jurídico e as devidas Comissões Permanentes, para análise e que exarem os pareceres. 

PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os 

presentes, comentou assuntos sobre sua indicação solicitando ao prefeito a implantação do Plano de 

Cargos, Salários e Carreira, dos servidores municipais. Destacou o projeto de Lei do Executivo que trata 

da concessão de diárias e reembolso aos servidores municipais, bem como o projeto que promove 

adequação salarial ao cargo de contador. Finalizando parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias 

apresentadas. Com a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, 

falou sobre a necessidade de fazer operação tapa buracos e sobre a questão do reembolso dos motoristas 

manifestou total apoio. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, após 

cumprimentar os presentes, discorreu assuntos sobre seus requerimentos apresentados, um que trata 

sobre as reformas da previdência e outro pleiteando a instalação de radares, na PR-170 no perímetro 

urbano do município. Prosseguindo manifestou apoio quanto a questão do reembolso e a implantação do 

plano de cargos e salários dos servidores. Finalizando comentou sobre o projeto de Decreto de sua 

autoria e do vereador Sergio Miranda Rizzo, que concede Título de Cidadão Honorário de Florestópolis 

a Afonso Murad Filho. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou 

os presentes, falou que esteve acompanhando o prefeito durante a semana nas escolas, onde foram 

distribuídos ovos de páscoa para as crianças, agradeceu os professores pela receptividade e parabenizou-

os pelo ótimo trabalho realizado. Encerrando parabenizou os colegas Edis pelas indicações apresentadas. 

Usou a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, comentou assuntos 

sobre seu requerimento apresentado solicitando aos deputados Alexandre Curi e Tiago Amaral, a doação 
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de uma ambulância e uma viatura para o nosso município. Parabenizou os nobres Vereadores pelas 

matérias apresentadas e quanto a implantação do Plano de Cargos e Salários, disse que isso tem que ser 

muito bem elaborado para que atinja a satisfação de todos os servidores. Com a palavra o vereador 

JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, falou sobre seu requerimento solicitando ao 

Secretário de Segurança Pública, a presença da Patrulha Escolar em todas as escolas estaduais. Quanto a 

reforma da previdência disse que realmente temos que nos mover para que isso não seja aprovado da 

forma proposta. Com relação ao Plano de Cargos e Salários, disse que é preciso a participação dos 

servidores para que seja elaborado em plano que beneficie a todos. Finalizando comentou assuntos sobre 

o projeto que trata do reembolso e parabenizou os colegas Edis pelas matérias propostas. Fez uso da 

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

aos presentes, enalteceu os nobres Vereadores pelas matérias apresentadas e enfatizou a importância do 

prefeito atender esses pedidos, visto que o vereador é o porta-voz do povo. Comentou assuntos sobre 

sua indicação solicitando ao prefeito municipal, a aquisição de novos uniformes e botas, para os 

integrantes da banda BAMUFLOR. Quanto a questão do Título de Cidadão Honorário ao Ilustríssimo 

Doutor Afonso Murad Filho, disse que realmente é merecedor dessa homenagem e agradeceu a 

vereadora Amegilda por partilhar a autoria desta proposição. Finalizando comentou assuntos sobre o 

projeto que trata sobre o reembolso e fez a leitura de um Ofício do Ministério Público, comunicando o 

arquivamento de uma denúncia realizada contra esta Casa de Leis, alegando o excesso de contratações 

de cargos comissionados, o que não ocorreu. Usou a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA 

SILVA, cumprimentou os presentes, disse que foi procurado por um pai o qual relatou uma situação 

onde sua filha se engasgou, porém o socorro não foi prestado da melhor maneira possível, portanto disse 

que isso é inadmissível principalmente se tratando de saúde. Finalizando comentou assuntos sobre sua 

indicação solicitando ao prefeito, estudos no sentido de estender até as 22:00 horas o atendimento na 

farmácia básica de nosso município. Ordem do Dia:  Destacado para única discussão e votação o 

requerimento nº 15 e 16/2017, aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima 

sessão, inclusos os requerimentos nºs 18, 19, 20, 21 e 22/2017 e os projetos de Leis nºs 02 e 03/2017 - 

LEGISLATIVO. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente antes do 

encerramento, fez explanações sobre a questão do Plano de Cargos, Salários e Carreira dos servidores 

municipais. Nada mais a se tratar 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. 

 

 
 
               José Antonio Moraes                                                          Silvio Jorge de Oliveira 
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