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ATA da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 19 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. Com a ausência do presidente vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, assumiu os trabalhos de 

sessão o Vice-Presidente vereador JOSÉ ANTONIO MORAES. Na ocasião, constatou-se a presença 

do PRESIDENTE em exercício e dos seguintes Vereadores: AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, 

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

MARCELO RODRIGUES, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA.  Havendo 

quórum o senhor presidente em exercício declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a 

leitura de um texto Bíblico feita pelo vereador Marcelo Rodrigues. 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: Expediente do Legislativo: Indicações nºs 80 a 

84/2017. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os responsáveis pela realização do evento gospel, destacou o 

show da cantora e deputada Mara Lima e disse que esse evento tem que ser tradição em Florestópolis. 

Finalizando comentou assuntos sobre a Lei do PDV e parabenizou os colegas Edis por aprovarem esse 

benefício para o servidor e para o município. Fazendo uso da palavra a vereadora AMEGILDA 

NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, falou sobre sua indicação solicitando o 

recadastramento dos túmulos do cemitério, bem como reforma dos que necessitam, pois muitos estão 

em estado de abandono, disse que é necessário que o Executivo juntamente com o setor competente 

tomem as devidas providências a respeito. Com a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, após 

os cumprimentos aos presentes, concordou com o vereador Geomar Mazar com relação ao evento 

gospel, realmente os organizadores estão todos de parabéns e que esse evento vire tradição em nossa 

cidade. Quanto a Lei do PDV disse que verdadeiramente se trata de um benefício muito importante 

para o servidor e parabenizou o Assessor Jurídico deste Legislativo por indicar a referida Lei. 

Parabenizou a vereadora Amegilda quanto a indicação do cemitério, porém disse que seu sonho que 

fosse feito cemitério modelo gramado com lápide, onde todos os túmulos seriam iguais, sugeriu isso 

como indicação para o prefeito municipal. Usando a palavra o vereador SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, parabenizou a vereadora Amegilda pela indicação quanto a 

questão do cemitério e manifestou apoio aos vereadores Geomar Mazar e Marcelo Rodrigues, quanto 

aos assuntos mencionados pelos colegas. Prosseguindo discorreu assuntos sobre a sessão solene 

realizada para entrega do Título de Cidadão Honorário ao Frei César Selbach, o qual realmente é 

merecedor de tal. Finalizando cobrou do prefeito maior empenho para que seja solucionado o plano de 
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carreira dos servidores e convidou os nobres vereadores para a reunião da AVEMPAR que será 

realizada no próximo dia 30. Usou a palavra o presidente em exercício vereador JOSÉ ANTONIO 

MORAES, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre a questão do cemitério e informou 

que o município possui um terreno para ampliação. Discorreu assuntos referentes as suas indicações 

apresentadas solicitando ao prefeito, que estude a possibilidade de conseguir vacinas para tratamento 

de picadas de animais peçonhentos, sugerindo a denominação de novo conjunto habitacional de 

Vereador José Alves dos Santos, e sugerindo a realização de meia maratona no dia do aniversário de 

nossa cidade. Finalizando explanou assuntos sobre a Lei do PDV e disse que está presidente devido a 

ausência do presidente Sergio Miranda Rizzo, o qual está em Curitiba juntamente com o prefeito em 

busca de recursos e melhorias para o município. Não tendo matérias para a Ordem do Dia e não 

havendo inscritos nas Explicações Pessoais, o senhor presidente em exercício 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 

 


