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ATA da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 19 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: Câmara Municipal de Florestópolis - 

Emenda Substitutiva nº 01/2017 ao Projeto de Lei nº 08/2017, que trata sobre a LDO exercício 2018. 

A indicação nº 62/2017. Poder Executivo Municipal - Ofício nº 210/2017, em anexo exposição de 

motivos e o projeto de Lei nº 14/2017 - Súmula: Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 

dos servidores públicos do município 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 SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, parabenizou os jovens do 

Handebol pelos excelentes resultados conquistados. Finalizando comentou assuntos sobre sua 

indicação solicitando a colocação de lixeiras na Praça José Ribeiro Rosa no centro da cidade. Usou a 

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

jovens do Handebol pelas conquistas nos Jogos Escolares do Paraná, com certeza são orgulho da nossa 

cidade. Finalizando reiterou aos nobres companheiros o convite para a reunião da AVEMPAR. Com a 

palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, parabenizou os jovens do 

Handebol pelos resultados conquistados, disse que realmente são orgulho do nosso município e pelo 

ótimo trabalho que a tempos vem sendo desenvolvido são merecedores do nosso reconhecimento, 

portanto estão todos de parabéns. Usando a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

cumprimentou os presentes, citou que esse projeto do Handebol surgiu desde 2001 com a Daniela 

Santos e enfatizou que ao longo dos anos foram muitas dificuldades enfrentadas, porém destacou que 

hoje estão colhendo bons frutos que plantaram, e como reconhecimento disse que será enviado um 

ofício de congratulações a toda equipe. Fazendo uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR 

CASTRO, cumprimentou os presentes, destacou a campanha do CRAS contra a violência ao Idoso. 

 Encerrando parabenizou os jovens do Handebol e os treinadores pelo brilhante trabalho e por 

levar o nome de Florestópolis por onde passam, desejou que continuem nesse caminho que com 
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certeza terão muito sucesso em suas vidas. Fez uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os jovens e os treinadores do Handebol disse que é um prazer 

imenso saber que representam muito bem o nosso município. Sugeriu uma indicação ao prefeito para 

que seja criado o viveiro municipal em Florestópolis. Finalizando discorreu assuntos sobre a reposição 

salarial dos servidores municipais. Usando a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, 

cumprimentou os presentes, destacou que qualquer outro no lugar da Daniela e do Claudinei teriam 

desistido, porém os dois com muita luta e dificuldade persistiram e hoje estão colhendo bons frutos, 

portanto disse que estão todos de parabéns pelo excelente trabalho e pelos ótimos resultados 

conquistados. Com a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou a todos, destacou 

que teve a honra de ser professor da Daniela e desde então pode presenciar a sua luta e quanto era 

guerreira, dessa forma o time de Handebol não poderia ter outro resultado senão o de êxito, estão todos 

de parabéns por tudo que vem conquistando e por representar com grandeza o nosso município. Por 

fim, falou sobre o projeto de reposição salarial aos servidores municipais. Ordem do Dia:  Projetos da 

Pauta: 01ª discussão e votação dos projetos de Leis nºs 08, 09, 12/2017 - EXECUTIVO, a Emenda 

Substitutiva nº 01 ao projeto de Lei nº 08/2017 e o projeto de Lei nº 04/2017 - LEGISLATIVO, 

aprovados por unanimidade. Em seguida o senhor presidente por questão de ordem, suspendeu a 

sessão por 05 (cinco) minutos para tratar de assuntos internos. Retomando os trabalhos o senhor 

presidente convocou uma sessão extraordinária após a presente sessão, para deliberação dos projetos 

de Leis nºs 08, 09, 12/2017 - EXECUTIVO, a Emenda Substitutiva nº 01 ao projeto de Lei nº 08/2017, 

e o projeto de Lei nº 04/2017 - LEGISLATIVO. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, 

inclusos o projeto de Lei nº 13/2017 - EXECUTIVO, o projeto de Lei nº 05/2017 - LEGISLATIVO e o 

projeto de Resolução nº 02/2017. 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 


