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ATA da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 12 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: Convite: Câmara Municipal de 

Florestópolis - Convite aos Edis para a Sessão Solene de outorga de Título de Cidadão Honorário de 

ao Reverendíssimo Padre Frei César Gilmar Selbach. Expediente do Legislativo: Indicações nºs 78 e 

79/2017. Expediente do Executivo: Ofício nº 293/2017, em anexo exposição de motivos, estimativa de 

impacto financeiro e o projeto de Lei Complementar nº 02/2017. Após leitura a proposição foi 

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

LIVRE: Ninguém fazendo o uso da palavra em seguida foi passado para a Ordem do Dia: Destacado 

para única discussão e votação o requerimento nº 36/2017, aprovado por unanimidade. Projetos da 

Pauta: 2ª e última discussão e votação dos projetos de Leis nºs 06 e 07/2017 - LEGISLATIVO, e 

os nºs 10 e 21/2017 - Executivo, aprovados por unanimidade. Explicações Pessoais: Inscrito o 

presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, 

parabenizou a vereadora Amegilda Neves de Almeida pela indicação apresentada, na qual solicita ao 

prefeito a doação de terreno para a Câmara construir sua sede. Prosseguindo foi cedido um aparte a 

vereadora para informar o local do terreno indicado. Encerrando o senhor presidente se retratou com os 

presidentes das Comissões Permanentes, pelos equívocos ocorridos na tramitação de algumas 

proposições e disse que cuidará para que o mesmo não ocorra novamente. 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. 
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