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ATA da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 21 dias do 

mês de maio 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. Verificada a ausência do 1ª secretário 

imediatamente o senhor presidente convidou o 2º secretário vereador MARCELO RODRIGUES para 

assumir o cargo. Na ocasião, constatou-se a presença do PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: 

AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, ANIBAL BATISTA DA SILVA, JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fizeram 

presentes os vereadores GEOMAR MAZAR CASTRO e SERGIO MIRANDA RIZZO. 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 em exercício para fazer a leitura da ATA da sessão anterior que, logo após foi submetida a 

apreciação dos Nobres Vereadores e aprovada por unanimidade. Expediente do Dia: Ofícios: Prefeitura 

Municipal de Florestópolis - Ofício nº 107/2019, comunicado e convite para as Audiências Públicas em 

atendimento ao contido na Instrução Normativa nº 109/2019 do TCE-PR. Prefeitura Municipal de 

Florestópolis - Controlo Interno - Ofício nº 02/2019, informações e recomendações ao Poder Legislativo 

quanto ao contido no A.P.A. - Apontamento Preliminar de Acompanhamento, nº 10.290/2019, enviado 

pelo TCE-PR ao Controle Interno do Município de Florestópolis. Expedientes do Legislativo: As 

indicações nºs 23 e 24/2019. Projeto de Lei nº 07/2019 de autoria da vereadora Amegilda Neves de 

Almeida - Súmula: Obriga a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de 

distribuição de água potável, na forma que especifica. Expedientes do Executivo: Ofício nº 109/2019, em 

anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 014/2019 - Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Após leitura as proposições 

foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os pareceres. 

PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou 

os presentes, comentou assuntos sobre o projeto de Lei de sua autoria que trata sobre a instalação de 

equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de distribuição de água potável, justificou que 

segundo estudos apontam que 40% da conta de água é de ar que passam pelos medidores. Ordem do Dia: 

Não havendo matérias para pauta e não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, o senhor 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrei esta ATA que, após 

ser submetida à apreciação dos nobres Edis e não havendo retificação, será devidamente aprovada e 

assinada, e para constar VALNÊS CARDOSO MARIANO,____________, assessor administrativo, a 

digitou e a subscreveu. 
 

 

 

Silvio Jorge de Oliveira                                                      Sergio Miranda Rizzo 
                    Presidente em exercício                                                               1º Secretário 


