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ATA da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 10 dias do 

mês de setembro 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, ANIBAL 

BATISTA DA SILVA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO 

RODRIGUES e SERGIO MIRANDA RIZZO. Não se fizeram presentes os vereadores 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 Sergio Miranda 

Rizzo. 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: EMATER - Convite para participar do Dia de Campo sobre "Boas 

Práticas Agrícolas na Produção de Grãos". Expedientes do Legislativo: As indicações nºs 35 e 36/2019. 

Expedientes do Executivo: Projeto de Lei nº 024/2019 - Súmula: Altera o Art. 2º, parágrafo 2º da Lei nº 

1.503/2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 025/2019 - Súmula: Homologa e autoriza o 

município a efetivar atos de governo junto ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA 

CAPIVARA NORTE DO PARANÁ - COSTA NORTE - CIBACAP, e dá outras providências; Projeto 

de Lei nº 026/2019 - Súmula: Declara de Utilidade Pública o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA 

BACIA CAPIVARA NORTE DO PARANÁ - COSTA NORTE - CIBACAP, 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 suas indicações solicitando a 

instalação de câmeras de segurança e de condicionadores de ar nas escolas do município, bem como a 

construção de um redutor de velocidade na Rua João Bonfim Pereira. Finalizando discorreu assuntos 

sobre a polêmica gerada devido a aprovação de uma reposição salarial de 4,9%, apenas para servidores 

do Legislativo e Judiciário do Paraná. Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

cumprimentou os presentes, manifestou votos de pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim e desejou que 

Deus conforte os Familiares e amigos. Parabenizou os professores, alunos, funcionários, colaboradores, 

a Banda BAMUFLOR, enfim, todos que se empenharam na realização das atividades Alusivas a 

Semana da Pátria, bem como pela realização do Torneio de Futsal de Pais das Escolas Municipais. 

Fazendo uso da palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, informou 

que teve a grata satisfação de receber a notícia da aprovação sem ressalvas de suas Contas relativas ao 

exercício de 2018, aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, ressaltou que isso é resultado de uma 

boa administração que têm o mérito de todos os Vereadores e Servidores desta Casa de Leis. Usou a 

palavra o presidente deste Legislativo vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os 
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presentes, comentou assuntos sobre a situação da Rua Das Camélias e destacou que foi pleiteado em 

vários órgãos a liberação de recursos para pavimentação daquela via, no entanto os pedidos não foram 

atendidos, mas continuaremos buscando até que se concretize a pavimentação da referida via pública. 

Prosseguindo parabenizou de modo geral todos que se depuseram para a realização das atividades 

alusivas a Semana da Pátria. Continuando Discorreu assuntos sobre sua viagem a Brasília, destacou que 

esteve no Senado, na Câmara Federal, na CNM e em especial no gabinete do Vice-Presidente, 

pleiteando a liberação de recursos para o nosso município. Finalizando parabenizou o ex-presidente 

Sergio Rizzo pela aprovação das Contas perante o Tribunal de Contas do Estado. Ordem do Dia: 

Destacado para única discussão e votação o requerimento nº 04/2019, aprovado por unanimidade. 

Explicações Pessoais: Usou a palavra o vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, informou que o prazo 

para ingresso no REFIS na Lei nº 1.503/2019 venceu em 31 de julho, por isso o Executivo apresentou 

novo projeto de Lei para prorrogação do prazo. Não havendo mais inscritos o senhor presidente antes do 

encerramento reiterou a todos o convite do IBGE referente a uma reunião para tratar do novo censo 

Demográfico de 2020. Nada mais a se tratar 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 


