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ATA da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 05 dias do 

mês de setembro 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: Correspondências: Ofício do Rotary 

Club de Florestópolis congratulando - se com os Vereadores desta Casa de Leis, pela entrega do Título 

de Cidadão Honorário ao Dr. Afonso Murad Filho. Ofício do Poder Executivo Municipal nº 283/2017, 

solicitando a dilação do prazo para respostas de informações pleiteadas, visto que o servidor de 

arquivos fora hackeado. Expediente do Legislativo: Indicação nº 77/2017 e o requerimento nº 36/2017. 

Expediente do Executivo: Ofício nº 281/2017, em anexo exposição de motivos, estudo de impacto 

financeiro e o projeto de Lei nº 23/2017. Após leitura a proposição foi encaminhada as devidas 

Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da 

palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, destacou que o 

helicóptero socorrista do SAMU no domingo realizou dois atendimentos em nosso município, disse 

que apesar de utilizar o campo para pousos é necessário providenciar um local mais adequado para a 

realização de pousos e decolagens. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

cumprimentou os presentes, manifestou apoio ao vereador Geomar Mazar quanto a situação do 

helicóptero do SAMU e espera que isso tenha uma especial atenção e providências do Executivo. 

Parabenizou o presidente pelas matérias apresentadas e pela luta para melhorar as condições de 

trabalho dos Conselheiros Tutelares. Fazendo uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA, cumprimentou os presentes, mencionou que encaminhará um Ofício a Pastoral da Criança 

manifestando congratulações pelos 35 anos da entidade e solicitou o apoio dos colegas Edis, e ainda, 

informou sobre a Lei proposta pelo deputado Tercílio Turini e sancionada pelo governador intitulando 

Florestópolis como berço da Pastoral da Criança. Por fim comentou assuntos sobre o projeto de Lei 

que trata sobre operação de crédito para aquisição de terreno para instalação de novo parque industrial 

com infraestrutura básica. Usando a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os 

presentes, sobre o projeto de Lei do Executivo de convênio para aquisição de medicamentos, disse que 
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se trata de matéria muito importante e de extrema urgência, por isso sugeriu as Comissões a maior 

brevidade possível nos pareceres para tramitação e aprovação da proposição. Usou a palavra o 

presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, após os cumprimentos aos 

presentes, comentou assuntos sobre sua indicação apresentada solicitando ao prefeito municipal, que 

adote medidas para fiscalização da obra de pavimentação asfáltica do Loteamento Letícia Sampaio. 

Comentou ainda sobre seu requerimento solicitando informações ao prefeito, sobre a cessão de uso de 

espaço público dos canteiros centrais da Avenida 14 de Novembro, onde foi instalado totem de 

publicidade. Prosseguindo cobrou dos servidores deste Legislativo que seja cumprido o horário de 

trabalho estipulado no Ofício nº 113/2017, disse que caso não seja cumprido o horário os atrasos e 

faltas serão descontados do salário. Continuando discorreu assuntos sobre o projeto de Lei referente ao 

convênio para aquisição de remédios. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação dos 

projetos de Leis nºs 06 e 07/2017 - LEGISLATIVO, e os nºs 10 e 21/2017 - Executivo, aprovados 

por unanimidade. Em seguida foi retirado de pauta o projeto de Lei nº 22/2017 - Executivo, nos termos 

do parecer jurídico desta Casa de Leis, houve equivoco quanto a espécie da proposição prejudicando 

assim a sua tramitação. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão inclusos o requerimento nº 

36/2017 e os projetos de Leis nº 06 e 07/2017 - LEGISLATIVO, e os nºs 10 e 21/2017 - 

EXECUTIVO. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador MARCELO RODRIGUES, cumprimentou 

os presentes, quanto ao projeto de Lei que trata sobre operação de crédito para aquisição de terreno 

para o parque industrial, fez uma orientação ao senhor prefeito que estude tratar com proprietários 

interessados, objetivando a aquisição de terreno em boa localização e com preços mais acessíveis. 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. 

 

 

Sergio Miranda Rizzo                                                         Silvio Jorge de Oliveira 
Presidente                                                                           1º Secretário 


