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ATA da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 29 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 ANTONIO MORAES, JOSÉ 

SOARES PEIXOTO, 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 Silvio Jorge de Oliveira. Na sequência foi 

submetida a apreciação do Plenário a ATA da Sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. Em 

seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: As indicações nºs 53 a 59/2017 e o 

requerimento nº 30/2017. Câmara Municipal de Florestópolis - Projeto de Lei nº 04/2017 - 

LEGISLATIVO - Súmula: Dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios no município de Florestópolis e 

dá outras providências; Projeto de Lei nº 05/2017 - LEGISLATIVO - Súmula: Regulamenta a 

concessão de diárias e reembolso de despesas com locomoção aos Vereadores e Servidores da Câmara 

Municipal de Florestópolis e dá outras providências. Poder Executivo Municipal - Ofício nº 137/2017, 

em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 08/2017 - Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes 

para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Florestópolis, para o exercício de 2018 e dá 

outras providências; e o Ofício nº 166/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 

09/2017 - Súmula: Altera a Lei Municipal nº 1065/2008. Após leitura as proposições foram 

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

PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os 

presentes, comentou sobre sua indicação solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Porfírio Gomes. 

Relatou que visitou a Casa de Repouso dos Idosos de Centenário do Sul, onde Idosos de nosso 

município convivem, requisitaram um Lar dos Idosos em nossa cidade para que convivam com 

conhecidos, frisou que isso seria um sonho. Usou a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA, cumprimentou os presentes, parabenizou o Rotary pelo evento realizado que resultou na 

aquisição de cadeiras de rodas e outros equipamentos. Falou sobre sua indicação solicitando a criação 

das Equipes Multidisciplinares na Secretaria Municipal de Educação. Prosseguindo falou sobre uma 

situação desagradável que vem ocorrendo em nosso município, no que se diz respeito ao abandono de 

animais e cobrou que a população se conscientize para que isso não se agrave ainda mais. Fazendo uso 

da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou os 

colegas Vereadores pelas indicações apresentadas, bem como destacou os projetos que dispõe sobre o 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso  e sobre as Diretrizes Orçamentárias. Comentou assuntos 

sobre o Plano de Carreira dos Servidores, do qual disse que com certeza todos os Vereadores são 

favoráveis. Finalizando comentou sobre a Reunião da AVEMPAR e agradeceu os colegas vereadores e 

o servidor Valnês Cardoso que participaram da mesma. Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO 

MORAES, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando uma faixa 

de pedestres entre o Ginásio de Esportes Onício Francisco de Souza e o CAIAC, visto que os 

moradores daquela localidade vem cobrando tal reivindicação. Finalizando enalteceu o trabalho 
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desenvolvido pelo vereador Silvio Jorge a frente da presidência da AVEMPAR, e enfatizou que a 

reunião em Bela Vista do Paraíso realmente foi muito proveitosa. Fez uso da palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, após os cumprimentos aos presentes, parabenizou os colegas Vereadores 

pelas matérias apresentadas e comentou assuntos referentes ao Plano de Carreira dos Servidores, 

sugeriu que essa questão tenha uma ampla discussão entre Servidores, Sindicato, Executivo e 

Legislativo, objetivando a satisfação de todos os Servidores. Usou a palavra  presidente deste 

Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, destacou o ótimo 

trabalho realizado pelos Edis desta Casa de Leis, porém disse que mesmo assim ainda circulam alguns 

comentários sem fundamento algum via redes sociais. Prosseguindo comentou sobre sua indicação 

referente a concessão de uma cesta básica para os Servidores Municipais durante o período de 

implantação do Plano de Carreira. Agradeceu o Servidor Laércio Bento pelo atendimento a uma 

reivindicação. Continuando afirmou ser justa a preocupação do vereador Geomar Mazar quanto aos 

Idosos, realmente se faz necessário o projeto Casa Lar dos Idosos. Destacou que foi informado pela 

chefe do setor de endemias, onde por falta de funcionários três setores do município estão 

desguarnecidos, portanto sugeriu ao Secretário de Saúde que tome as providências cabíveis a respeito 

com urgência. Finalizando comentou assuntos sobre um fato ocorrido com uma gestante, porém foi 

cedido um aparte ao vereador Marcelo Rodrigues que esclareceu o ocorrido. Ordem do Dia:  
Destacados para única discussão e votação os requerimentos nº 27, 28 e 29/2017, aprovados por 

unanimidade. 01ª discussão e votação do projeto de Lei nº 07/2017 - EXECUTIVO, aprovado por 

unanimidade. Em seguida atendendo ao disposto no Artigo 65 inciso V do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, foi colocado em Única discussão e votação secreta o projeto de Decreto Legislativo 
nº 01/2017, sendo nomeados a vereadora Amegilda Neves de Almeida e o vereador José Antonio 

Moraes, para atuarem como escrutinadores na referida votação e os mesmos conferiram e autenticaram 

as cédulas de votação juntamente com o Presidente da Casa. Prosseguindo foi executada a votação 

através de escrutínio secreto, um vereador por vez, chamados nominalmente pelo senhor Presidente, na 

ordem como segue: JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI, 

AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

ANIBAL BATISTA DA SILVA, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e o presidente SERGIO 

MIRANDA RIZZO. Na sequência os escrutinadores nomeados ao ato, procederam à devida apuração, 

que obteve o seguinte resultado: 09 (nove) votos favoráveis, sendo aprovado por unanimidade, 

portanto fica conferido o Título de Cidadão Honorário de Florestópolis, ao Ilustríssimo senhor Doutor 

Afonso Murad Filho. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, incluso o requerimento nº 

30/2017 e o projeto de Lei nº 07/2017 - EXECUTIVO. 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 


