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ATA da 09ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 24 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. Com a ausência do presidente vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, assumiu os trabalhos de 

sessão o Vice-Presidente vereador JOSÉ ANTONIO MORAES. Na ocasião, constatou-se a presença do 

PRESIDENTE em exercício e dos seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

ANIBAL BATISTA DA SILVA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA.  Havendo quórum 

o senhor presidente em exercício declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de 

um texto Bíblico feita pelo vereador Silvio Jorge de Oliveira. Em seguida o primeiro secretário fez a 

leitura do Expediente do Dia: Convite do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Florestópolis. Requerimento do munícipe Ademilto Liduíno referente a merenda 

escolar. Ofícios do Poder Executivo nºs 117 ao 123/2017, em resposta as indicações dos Nobres Edis. 

Por fim, as indicações nºs 36 a 39/2017. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador MARCELO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Vereadores pelas matérias 

apresentadas e solicitou uma indicação para a próxima sessão, sugerindo a contratação de um protético 

para o município. Usando a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, 

manifestou votos de pesar a família Dias pelo falecimento do garoto João Vitor Dias. Finalizando 

solicitou duas indicações para a próxima sessão, referente redutor de velocidade e tapa buracos. Com a 

palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, após os cumprimentos aos presentes, comentou 

sobre suas indicações apresentadas, parabenizou os Nobres Edis pelas indicações apresentadas e relatou 

uma reclamação dos munícipes, quanto a demora do IML para liberação dos corpos, sugeriu o envio de 

requerimento solicitando providências. Usou a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, 

cumprimentou os presentes, também manifestou suas condolências a família Dias pelo ocorrido com o 

jovem João Vitor Dias. Solicitou uma indicação ao setor competente para que seja preservado as 

nascentes em nosso município. Fazendo uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA, cumprimentou os presentes, manifestou votos de pesar a família Dias pelo falecimento do 

jovem João Vitor Dias. Finalizando comentou sobre sua indicação solicitando a instalação de parques 

infantis em nossa cidade. Fez uso da palavra o presidente em exercício vereador JOSÉ ANTONIO 

MORAES, após os cumprimentos aos presentes, comentou assuntos sobre as reformas da previdência e 

sobre sua indicação apresentada. Encerrando reiterou o convite do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Florestópolis e solicitou uma indicação para a próxima sessão. Ordem do 

Dia:  Destacado para única discussão e votação os requerimentos nºs 18, 19, 20, 21, 22 e 23/2017, 
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aprovados por unanimidade. 1º discussão e votação projeto de Lei nº 03/2017 - LEGISLATIVO e o 

projeto de Lei nº 04/2017, aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima 

sessão, inclusos os projetos de Leis nºs 02 e 03/2017 - LEGISLATIVO e projeto de Lei nº 04/2017. 

Explicações Pessoais: Inscrito o vereador MARCELO RODRIGUES, manifestou condolências a 

família Dias pelo falecimento do jovem João Vitor Dias e comentou a respeito. Não havendo mais 

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 

 


