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ATA da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 12 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 da Associação de Vereadores 

do Médio Paranapanema - AVEMPAR, convite aos Nobres Vereadores para participarem da 05ª 

reunião ordinária, na cidade de Rolândia. Câmara Municipal de Florestópolis - Projeto de Resolução nº 

02/2017 - Súmula: Altera a simbologia do cargo de provimento em comissão de assessoria 

administrativa da Câmara Municipal de Florestópolis. Após leitura a proposição foi encaminhada para 

as devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez 

uso da palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, sugeriu uma 

moção de pesar aos familiares do saudoso senhor Moacir Alves Medeiros. Reiterou o convite para a 

05ª reunião ordinária da AVEMPAR, da qual é o presidente. Com a palavra o vereador JOSÉ 

ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre sua indicação solicitando 

a pavimentação asfáltica em trechos da Rua Prefeito Nicolau Caldeira. Finalizando manifestou-se 

favorável a sugestão do vereador Silvio Jorge de Oliveira, de enviar moção de pesar aos familiares do 

senhor Moacir Alves Medeiros. Usou a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

cumprimentou os presentes, manifestou votos de pesar a família do saudoso senhor Moacir Alves 

Medeiros. Prosseguindo comentou assuntos sobre o plano de carreira e parabenizou o vereador José 

Antonio Moraes pela indicação apresentada, pois realmente se faz necessário pavimentar as vias 

públicas que restam. Finalizando solicitou o envio de expediente ao diretor geral do DER - PR, 

solicitando a liberação do trecho entre Florestópolis e Bela Vista do Paraíso, para circulação do 

transporte urbano intermunicipal. Ordem do Dia:  Destacados para única discussão e votação os 

requerimentos nºs 31 e 32/2017, aprovados por unanimidade. Em seguida o senhor presidente por 

questão de ordem, suspendeu a sessão por 05 (cinco) minutos para tratar de assuntos internos. Para 

pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, inclusos os projetos de Leis nºs 08, 09, 12 e 13/2017. 

Explicações Pessoais: Inscrito o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, disse que teve 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

 43 

conhecimento de comentários infundados em redes sociais sobre o plano de carreira, porém esclareceu 

que até o momento não foi apresentado nesta Casa de Leis nenhuma proposição tratando do plano de 

carreira, portanto quando for protocolado será analisado e votado por todos os Edis desta Câmara. Não 

havendo mais inscritos o senhor presidente antes do encerramento fez explanações sobre essa questão 

do plano de carreira dos servidores municipais, destacou que será favorável se o plano for bem 

elaborado e digno para todos os funcionários. Nada mais a se tratar 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 


