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ATA da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 26 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, o qual destacou a presença do 

prefeito Nelson Correia Junior e o convidou para ocupar um lugar no plenário junto aos Vereadores. 

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: A indicação nº 

63/2017 e o requerimento nº 33/2017. Ofícios do Poder Executivo - Ofício nº 217/2017, solicitando a 

retirada de pauta do projeto de Lei nº 14/2017; Ofício nº 196/2017, em anexo Emenda Aditiva nº 

01/2017 ao projeto de Lei nº 13/2017; Ofício nº 195/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto 

de Lei Complementar nº 01/2017 - Súmula: Altera a redação do artigo 30, do Código Tributário do 

Município de Florestópolis; Ofício nº 215/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 

15/2017 - Súmula: Regulamenta, no âmbito do Município de Florestópolis, o pagamento de 

precatórios com redução; e o Ofício nº 216/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 

16/2017 - Súmula: Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, após leitura as proposições foram 

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

LIVRE: Ninguém fazendo uso da palavra foi passado para a Ordem do Dia: Projetos da Pauta: Em 

atendimento ao Ofício nº 217/2017, retirado de pauta o projeto de Lei nº 14/2017 - EXECUTIVO. 01ª 

discussão e votação do projeto de Lei nº 13/2017 e a Emenda Aditiva nº 01/2017 ao projeto de Lei 

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

unanimidade. Única discussão e votação do projeto de Resolução nº 02/2017 - LEGISLATIVO, 

aprovado por unanimidade. Em seguida o senhor presidente convocou uma sessão extraordinária após 

a presente sessão, para deliberação do projeto de Lei nº 13/2017 e a Emenda Aditiva nº 01/2017 ao 

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

Explicações Pessoais: Fez uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

cumprimentou os presentes, discorreu assuntos sobre seu requerimento a SANEPAR referente aos 

aumentos abusivos da tarifa de água. Finalizando agradeceu o prefeito municipal pela ilustre presença. 
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Com a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, parabenizou 

os funcionários e toda a equipe do Hospital Municipal Santa Branca pelo ótimo atendimento e trabalho 

desenvolvido. Agradeceu o prefeito pela presença e enfatizou que estamos em um momento onde só se 

fala em corrupção, porém a Câmara Municipal através do ótimo trabalho do presidente e demais 

vereadores, está devolvendo para o município e para o povo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, 

manifestou apoio a vereadora Amegilda com relação a SANEPAR que realmente tem abusado do 

aumento de tarifas. Finalizando comentou sobre sua indicação solicitando ao prefeito que estude as 

possibilidades de implantar o viveiro municipal. Usando a palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, após cumprimentar os presentes, agradeceu o prefeito Nelson Junior pela presença e 

destacou os Jogos da Juventude que serão realizados em nosso município. Enalteceu o senhor 

presidente e demais Edis desta Casa de Leis, pois com uma administração séria e respeito ao povo, 

estamos devolvendo ao município o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Finalizando comentou 

assuntos sobre a reunião da AVEMPAR realizada no município de Rolândia. Usou a palavra o 

vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, expressou apoio a vereadora 

Amegilda com relação aos aumentos de tarifa da SANEPAR, e ainda, parabenizou o vereador Marcelo 

Rodrigues pela indicação solicitando a implantação do viveiro municipal. Encerrando parabenizou o 

presidente e vereadores pelo trabalho realizado com muita seriedade, estamos devolvendo ao 

município o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Fez uso da palavra o vereador SANTO 

CALEGARI, cumprimentou os presentes, parabenizou o presidente Sergio Miranda Rizzo e demais 

Vereadores desta Casa de Leis, pois hoje no país só se fala em roubo e corrupção, más pelo contrário 

aqui em Florestópolis estamos fazendo a devolução para o município de 100.00,00 (cem mil reais). 

Finalizando agradeceu o prefeito pela presença e disse que com certeza os vereadores estão 

empenhados para auxiliar o Executivo em prol do melhor para o município. Com a palavra o vereador 

JOSÉ ANTONIO MORAES, após os cumprimentos aos presentes, comentou assuntos sobre a reunião 

da AVEMPAR e agradeceu o presidente da entidade pelas homenagens recebidas. Finalizando 

parabenizou o presidente e os vereadores desta Casa de Leis pelo excelente trabalho que vem sendo 

realizado, onde com muita seriedade estamos devolvendo para o município a quantia de R$ 100.000,00 

(cem mil reais). Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os 

presentes, parabenizou os colegas vereadores pelo trabalho realizado onde todos se respeitam, e ainda, 

afirmou que é uma honra imensa trabalhar ao lado do vereador José Antonio Moraes. Finalizando 

parabenizou o presidente Sergio Rizzo pela administração séria e competente, hoje será devolvido para 

o município o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Usou a palavra o presidente deste Legislativo 
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vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, após os cumprimentos aos presentes, disse se sentir 

privilegiado em ser presidente desta Casa de Leis ao lado desses nobres vereadores e vereadora. 

Prosseguindo fez explanações sobre os diversos assuntos mencionados pelos vereadores. Destacou a 

presença do prefeito municipal Nelson Correia Junior, bem como ressaltou algumas benfeitorias de sua 

gestão. Comentou sobre a devolução ao município no valor de 100.000,00 (cem mil reais) e atribuiu o 

mérito desse feito a todos os nobres vereadores desta Casa de Leis, em especial ao nobre vereador José 

Antonio Moraes, o qual afirmou ser seu conselheiro e orientador. Finalizando falou sobre os Jogos da 

Juventude e destacou que será o primeiro a ser realizado em nosso município. Em seguida o senhor 

presidente cedeu a palavra ao prefeito NELSON CORREIA JUNIOR, cumprimentou os presentes, 

agradeceu os nobres vereadores desta Casa de Leis pelo apoio a sua gestão e citou algumas 

benfeitorias realizadas neste ano. Não havendo mais o que se tratar o senhor presidente informou o 

recesso legislativo, 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 


