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ATA da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 05 dias do 

mês de junho 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 José Antonio Moraes. 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: Ofício nº 159/DER - SRNORTE, em 

resposta ao requerimento nº 10/2017 de autoria do vereador José Antonio Moraes. Ofício nº 367/2017 - 

SANEPAR, em resposta ao requerimento nº 12/2017 de autoria da vereadora Amegilda Neves de 

Almeida. Indicação nº 60/2017 e os requerimentos nºs 31 e 32/2017. Poder Executivo Municipal - 

Ofício nº 194/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 012/2017 - Súmula: Institui o 

Programa de Recuperação Fiscal no Município de Florestópolis; e o Ofício nº 196/2017, em anexo 

exposição de motivos e o projeto de Lei nº 013/2017 - Súmula: Transforma a natureza jurídica, para 

dominiais, de bens imóveis que específica. 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 JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, discursou sobre seu 

requerimento solicitando ao Chefe da Casa Civil a liberação de recursos para a aquisição de terreno 

para instalação de Parque Industrial. Usou a palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou 

os presentes, comentou assuntos sobre sua indicação sugerindo ao prefeito as possibilidades de colocar 

um ônibus para transportar os trabalhadores de Londrina. Fazendo uso da palavra o vereador 

GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas Edis pelas 

matérias apresentadas e comentou sobre seu requerimento solicitando informações da SANEPAR, 

referente a um poço artesiano instalado na Comunidade Santo Antonio, pois o mesmo foi instalado e 

até o momento a Companhia não fez os procedimentos necessários para o devido funcionamento do 

poço. Com a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, 

agradeceu os funcionários da Prefeitura pela confiança nos vereadores desta Casa de Leis, pois houve 

uma convocação dos funcionários por um cidadão, porém sem nenhum êxito, disse ainda, que os 

servidores serão valorizados nesta gestão como nunca foram. Encerrando cobrou do procurador 

jurídico do município uma resposta a um requerimento protocolado no dia 17 de abril. Usando a 
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palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, enalteceu os colegas 

vereadores pelas matérias apresentadas, discorreu assuntos sobre o plano de carreira dos servidores do 

qual houve comentários de que funcionários viriam a Câmara para cobrar sobre tal, informou que o 

referido ainda não chegou a essa Casa de Leis, porém quando isso acontecer com certeza será 

analisado e aprovado por todos os Edis desta Câmara. Usou a palavra o presidente deste Legislativo 

vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, após os cumprimentos aos presentes, destacou as matérias 

apresentadas pelos nobres vereadores sempre tratando de questões de interesse da comunidade. Citou a 

presença do ex-vereador Ademilto Liduíno o qual convocou os servidores para virem a Câmara para 

fazer cobrança sobre o plano de carreira, porém os servidores não compareceram talvez por causa da 

chuva, afirmou que gostaria que os servidores tivessem presentes onde seriam muito bem 

recepcionados e disse que o plano de carreira é uma das preocupações desta presidência, disse ainda, 

que a seu ver o ideal seria a constituição local de um sindicato dos servidores de nosso município para 

poder tratar e resolver os problemas dos servidores de Florestópolis. Ordem do Dia:  Destacado para 

única discussão e votação o requerimento nº 30/2017, aprovado por unanimidade. 02ª e última 

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

pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, incluso os requerimentos nºs 31 e 32/2017. Explicações 

Pessoais: Inscrito o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, solicitou ao senhor prefeito que seja 

feito a correção da inflação sobre o salário dos servidores municipais. 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. 
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