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ATA da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 08 dias do 

mês de maio 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 40 a 47/2017 e os requerimentos nºs 24 

e 25/2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - Emenda nº 01/2017 ao projeto de Lei nº 

06/2017. Ofício do Poder Executivo nº 133/2017, em anexo exposição de motivo e o projeto de Lei nº 

07/2017 - Súmula: Altera a redação do Art. 51, da Lei Municipal nº 1414/2016. Após leitura as 

proposição foi encaminhada para as devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os 

pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, 

cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito municipal e organizadores, pela brilhante festa 

realizada em comemoração do Dia dos Trabalhadores. Quanto uma denuncia apresentada desta Casa de 

Leis na sessão anterior referente a merenda escolar, informou que no dia seguinte a denuncia esteve 

visitando algumas escolas e a cozinha central, onde foi muito bem recebido pela Direção e presenciou 

uma merenda de boa qualidade, portanto não procede a denuncia realizada. Finalizando comentou o 

projeto que trata sobre o reembolso dos motoristas e sobre a solicitação de aumento salarial aos 

Conselheiros Tutelares, feita pelo vereador Silvio Jorge de Oliveira. Com a palavra o vereador SILVIO 

JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, comentou sobre sua indicação solicitando 

aumento salarial para os Conselheiros Tutelares e agradeceu os colegas pelo apoio. Manifestou-se 

favorável quanto a questão do reembolso para os motoristas, e parabenizou os Edis pelas matérias 

apresentadas. Com a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os 

presentes, discorreu assuntos sobre sua indicação e sugeriu que sejam tomadas as providências quanto as 

carretas que ficam estacionadas na Rua Sabiá Laranjeira, para que sejam retiradas para um local 

adequado. Finalizando comentou sobre seus requerimentos que trata sobre o transporte urbano e sobre a 

Casa da Cultura para nosso município. Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, 

após os cumprimentos aos presentes, parabenizou os Conselheiros Tutelares pelo excelente trabalho 

realizado e afirmou que realmente são merecedores de um aumento salarial. Continuando falou sobre o 

reembolso para os motoristas e que com certeza quando se trata de melhorias para os servidores, com 

certeza todos os Vereadores são favoráveis. Encerrando comentou assuntos sobre sua indicação 

solicitando a contratação de um Protético e solicitou uma indicação para a próxima sessão. Usando a 

palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito e 
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toda a equipe que organizaram o evento em comemoração o Dia do Trabalhador. Manifestou total apoio 

quanto a questão de aumento salarial para os Conselheiros, disse que os motoristas são merecedores do 

aumento do reembolso, bom como os servidores merecem um aumento salarial. Finalizando relatou um 

problema ocorrido em uma bomba de água na comunidade Santo Antonio. Fez uso da palavra o 

vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre suas 

indicações solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Silvano Albino dos Santos, e sugerindo a 

renumeração da Avenida 14 de Novembro. Parabenizou os Conselheiros Tutelares pelo ótimo trabalho e 

manifestou-se favorável a indicação de aumento salarial aos Conselheiros, bem como o aumento de 

reembolso aos motoristas. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA 

RIZZO, após os cumprimentos aos presentes, fez explanações sobre a questão de aumento salarial aos 

Conselheiros tutelares e a todos os Servidores Municipais, disse que realmente muitos são merecedores, 

porém alguns nem tanto, más afirmou ser favorável que todos ganhem um salário que seja no mínimo 

decente para o sustento de uma família. Defendeu a implantação de um Plano de Carreira que seja justo 

para todos os servidores, e cobrou dos responsáveis para que o mesmo seja elaborado com brevidade. 

Prosseguindo informou a aprovação de mais um aumento da tarifa da conta de água da SANEPAR, e 

repudiou veemente essa questão sugerindo até providências para o rompimento com a Companhia. 

Encerrando parabenizou os colegas Edis pelas matérias apresentadas e solicitou o envio de expediente 

aos organizadores do evento realizado em comemoração ao Dia do Trabalhador. Ordem do Dia:  2º e 

última discussão e votação projeto de Lei nº 03/2017 - LEGISLATIVO e o projeto de Lei nº 

04/2017, e 1º discussão e votação o projeto de Lei nº 02/2017 - LEGISLATIVO, aprovados por 

unanimidade. Inserido em pauta em regime de urgência pela presidência da Casa, com o consentimento 

de todos os Nobres Edis, em 1º discussão e votação os projetos de Leis nºs 05 e 06/2017 - 

EXECUTIVO, nº 05/2017 aprovado por unanimidade, nº 06/2017 aprovado sendo 08 (oito) votos 

favoráveis e 01 (uma) abstenção do vereador Santo Calegari. Em seguida foi convocada uma sessão 

extraordinária após a presente para deliberação dos projetos de Leis nºs 05 e 06/2017 - EXECUTIVO. 

Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, inclusos os requerimentos nºs 24 e 25/2017 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 


