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ATA da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 06 dias do 

mês de agosto do ano de 2019, às 19h:00, 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 JOSÉ ANTONIO MORAES. Na ocasião, constatou-se a presença do 

PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, GEOMAR MAZAR 

CASTRO, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI, SERGIO 

MIRANDA RIZZO e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fez presente o vereador ANIBAL 

BATISTA DA SILVA. 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 o 

senhor presidente solicitou ao 1º secretário para fazer a leitura da ATA da sessão anterior que, logo após foi 

submetida a apreciação dos Nobres Vereadores e aprovada por unanimidade. Expediente do Dia: 

Convites: Ofício nº 17/2019 - Pastoral Familiar, convite para prestigiar a Semana da Família 2019. 15º 

BPM - Convite para a Solenidade alusiva aos 165 anos da Polícia Militar do Paraná. Expedientes do 

Legislativo: As indicações nºs 29 e 30/2019. Projeto de Lei nº 10/2019 de autoria da vereadora Amegilda 

Neves de Almeida, Súmula - Cria a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Municipal de 

Florestópolis. Expedientes do Executivo: Ofício nº 206/2019, em anexo exposição de motivos e o projeto 

de Lei Complementar nº 007/2019 - Súmula: Da nova redação a Lei nº 1314/2013 que preceitua o Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Florestópolis e dá outras providências. Após 

leitura as proposições foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para analise e que 

exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre seu projeto de Lei que Cria a 

Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, destacou que com isso a Câmara seria um elo no auxílio em 

todos os setores do município que desenvolvam projetos de proteção a mulher. Quanto ao projeto de Lei do 

Executivo que visa suprimir os artigos 43 e 44 da Lei 1314/2013 que preceitua o Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério, enfatizou que se trata de um assunto muito relevante que requer atenção 

especial e ampla discussão nas Comissões. Usando a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, 

cumprimentou os presentes, manifestou repudio quanto ao último homicídio ocorrido em nossa cidade 

tirando a vida de uma mulher. Discorreu assuntos sobre a final do campeonato da liga de Maringá que 

resultou em cenas de confusão em nosso estádio, disse que isso é muito triste e espera que não aconteça 

mais, contudo sugeriu que a equipe do Esporte Clube Florestópolis tenha em sua composição a maioria de 

atletas que sejam de nossa cidade, pois hoje a maioria dos jogadores são de outras cidades. Com a palavra o 

vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, parabenizou todas as pessoas que se 

envolveram na realização do evento em prol do Hospital do Câncer de Londrina. Quanto ao jogo da final 

do campeonato disse concordar em partes com o vereador Geomar Mazar, citou que realmente o time de 

Florestópolis sempre teve a base local, infelizmente a realidade hoje é outra e a equipe sofreu muitas 

alterações, no entanto mesmo sendo vice-campeão disse que todos da equipe estão de parabéns pelo ótimo 

campeonato disputado. Fazendo uso da palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os 

presentes, justificou sua ausência na sessão anterior por motivos familiares. Parabenizou o vereador e 

policial militar Sergio Rizzo estendendo a toda polícia militar pelo aniversário de 165 anos. Parabenizou o 

Frei César Gilmar Selbach e todos os coordenadores de Pastorais da Igreja que desenvolvem trabalhos em 
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prol da humanidade. Em seguida expressou preocupação quanto aos casos de dengue em nossa cidade e 

cobrou a realização de ações de campanha de prevenção e combate a dengue, e ainda, manifestou 

preocupações quanto o baixo nível da água da represa capivara. Finalizando parabenizou os organizadores 

e todos que se empenharam para a realização do evento em prol do Hospital do Câncer, realmente é uma 

ação louvável que merece nosso reconhecimento. Usando a palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou o time de Florestópolis por chegar a mais uma final 

de campeonato, disse que não é possível vencer em todas as decisões, porem estão todos de parabéns, 

destacou ainda que o melhor jogador da equipe adversária é de Florestópolis. Comentou assuntos sobre o 

projeto de Lei Complementar nº 007/2019, que faz alterações na Lei nº 1314/2013 que preceitua o Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério, portanto para melhor analise solicitou a secretaria desta Casa uma 

cópia da referida Lei. Continuando solicitou o envio de expediente ao prefeito do município de Porecatu, 

manifestando congratulações pela realização do XIV Festival de Inverno. Encerrando parabenizou todos os 

organizadores e demais envolvidos na realização do evento em prol do Hospital do Câncer. Fez uso da 

palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre a 

LDO e destacou que a Lei foi aprovada com algumas Emendas de sua autoria, no entanto citou que o 

prefeito vetou de forma parcial a Emenda nº 01/2019, esclareceu que foi vetado o Art. 50 § 2º que trata 

sobre normas para a realização de horas extras nos setores da saúde, educação e serviços essenciais, 

mediante autorização expressa do Ordenador de Despesas, sendo o que propôs na emenda foi que além da 

autorização do Ordenador de Despesas, tenha a autorização da Câmara Municipal. Em seguida citou a outra 

parte vetada sendo no Art. 50 onde a emenda proposta altera de 20% para 30% o desconto para os 

pagamentos a vista do IPTU, portanto após explanações sobre essas questões solicitou o apoio dos nobres 

Edis para derrubar esse veto. Ordem do Dia: Em destaque o Veto parcial a Emenda nº 01/2019 ao 

projeto de Lei nº 17/2019, após leitura a matéria foi encaminhada a Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, para analise e parecer. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador MARCELO 

RODRIGUES, informou que irá propor a concessão de Título de Cidadania Honorária a senhora Sebastiana 

Rego dos Santos, popularmente conhecida como Dona Filinha, fez justificativas para a concessão de tal 

homenagem e solicitou o apoio dos nobres Vereadores, pois a seu ver Dona Filinha por tudo que contribuiu 

para nossa cidade é merecedora de tal honraria. Inscrita a vereadora AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

sugeriu a Mesa Diretora o envio de expediente enaltecendo a todos os organizadores e colaboradores do 

evento realizado em prol do Hospital do Câncer. Cedido um aparte ao vereador Sergio Rizzo sugeriu uma 

Moção de Aplauso aprovada e assinada por todos os Vereadores. Não havendo mais inscritos o senhor 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se esta ATA que, 

após lida em sessão pelo 1º secretário SERGIO MIRANDA RIZZO, será submetida à apreciação dos 

nobres Edis e não havendo retificação, será devidamente aprovada e assinada, e para constar VALNÊS 

CARDOSO MARIANO,____________, assessor administrativo, a digitou e a subscreveu. 

 

 

José Antonio Moraes                                                      Sergio Miranda Rizzo 
Presidente                                                                       1º Secretário 


