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ATA da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 03 dias do 

mês de outubro 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, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA.  Não se fez presente o 

vereador MARCELO RODRIGUES. 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: Expedientes do 

Legislativo: Indicação nº 88/2017. Requerimento nº 37/2017. Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 

01/2017 - Súmula: Altera os parágrafos 4º e 5º do artigo 77 da Lei Orgânica do Município de 

Florestópolis, entre outras providencias. Expedientes do Executivo: Ofício nº 312/2017, em anexo 

exposição de motivos e o projeto de Lei Complementar nº 05/2017 - Súmula: Altera a Lei nº 925/2017, 

de 30 de agosto de 2002; Ofício nº 311/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 

28/2017 - Súmula: Dispõe sobre o piso salarial dos professores da Educação Básica do município de 

Florestópolis e dá outras providências. Em seguida a sessão foi suspensa por 5 (cinco) minutos para 

tratar de questões internas. Prosseguindo com Expedientes do Executivo: Ofício nº 314/2017, em 

anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 30/2017 - Súmula: Altera a data base para revisão 

geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos da administração direta e indireta do 

Poder Executivo Municipal, e adota outras medidas; Ofício nº 320/2017, em anexo exposição de 

motivos e o projeto de Lei nº 31/2017 - Súmula: Ratifica as alterações realizadas no estatuto e 

protocolo de intenções do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do 

Estado do Paraná - CINDEPAR, e dá outras providências; e o Ofício nº 323/2017, em anexo exposição 

de motivos e o projeto de Lei nº 32/2017 - Súmula: Altera a Lei Municipal nº 1426/2017. Após leitura 

as proposições foram encaminhadas para as devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem 

os pareceres. PALAVRA LIVRE: Ninguém fazendo uso da palavra em seguida foi passado para a 

Ordem do Dia: Não houve matéria em pauta. Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor 

presidente antes dos encerramento procedeu a leitura do Ofício nº 054/2017 - Instituto das Apóstolas 

do Sagrado Coração de Jesus - Escola Clélia Merloni, Assunto: Visita a Câmara de Vereadores. Por 

fim, discorreu assuntos sobre um requerimento ao Executivo de sua autoria, solicitando informações 

referentes à cessão do espaço que deveria ser destinado à Associação dos Servidores Públicos 
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Municipais, disse que teve uma resposta não muito esclarecedora quanto ao que foi requisitado, 

portanto fez algumas sugestões ao prefeito para que o local fosse melhor utilizado pelo município. 

Cedido um aparte a vereadora Amegilda Neves de Almeida e aos vereadores Geomar Mazar Castro e 

Anibal Batista da Silva, ambos manifestaram apoio ao presidente. Nada mais a se tratar 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 

 


