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ATA da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 10 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, 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: Correspondência: Convite do 

Executivo para os vereadores participarem do jantar de confraternização ao Dia do Professor. 

Expedientes do Executivo: Ofício nº 329/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei 

Complementar nº 06/2017 - Súmula: Dispõe sobre o Plano de Carreiras e Salários e estrutura de 

Governança da Carreira dos servidores públicos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta 

e dá outras providências; Ofício nº 333/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei 

Complementar nº 07/2017 - Súmula: Altera o Anexo VI, da Lei Municipal nº 854/1997; Ofício nº 

332/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei Complementar nº 08/2017 - Súmula: 

Trata do regime 12Hx36H, no Hospital Municipal Santa Branca e dá outras providências; Ofício nº 

331/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei Complementar nº 09/2017 - Súmula: 

Trata do regime 12Hx36H e dá outras providências; e o Ofício nº 330/2017, em anexo exposição de 

motivos e o projeto de Lei nº 29/2017 - Súmula: Fixa a remuneração mensal do conselheiro tutelar do 

município de Florestópolis. Após leitura as proposições foram encaminhadas para as devidas 

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

palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO MIRANDA RIZZO, cumprimentou os 

presentes, quanto ao Plano de Carreira disse que isso é um fato histórico para o município de 

Florestópolis após seus 65 anos emancipação, portanto espera em Deus que esse plano de carreira seja 

o melhor para os funcionários. Com a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, 

cumprimentou os presentes, destacou que esse plano de carreira na verdade será aprovado pelos 

funcionários os quais se colocaram favoráveis em Assembléia. Fazendo uso da palavra o vereador 

JOSÉ ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, mencionou que a Lei de Responsabilidade 

Fiscal estabelece limites com gasto com pessoal, porém como o projeto do plano de carreira é de 

iniciativa do Executivo, cabe aos vereadores analisar e votar, portanto estão de parabéns os 

funcionários, Executivo, Legislativo e Sindicato. Usando a palavra o vereador MARCELO 

RODRIGUES, cumprimentou os presentes, disse que realmente o plano de carreira será aprovado 

pelos funcionários, espera que seja o melhor para todos e parabenizou os funcionários, vereadores e 
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representantes do sindicato, por essa conquista. Usou a palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE 

ALMEIDA, cumprimentou os presentes, destacou que a maior função do plano de carreira é a 

valorização do servidor público, portanto isso será um incentivo a mais para que os funcionários 

desempenhem suas funções e continuem na vida pública. Fez uso da palavra o vereador SILVIO 

JORGE DE OLIVEIRA, após os cumprimentos aos presentes, disse que verdadeiramente esse plano 

de carreira será aprovado pelos servidores municipais, destacou a importância da valorização dos 

servidores com a implantação do plano, enfim disse que estão de parabéns os funcionários, executivo, 

legislativo e sindicato. Com a palavra o vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os 

presentes, enfatizou que os funcionários são favoráveis ao plano de carreira então com certeza esse 

plano será aprovado pelos vereadores dessa Câmara Municipal. Usou a palavra o vereador JOSÉ 

SOARES PEIXOTO, cumprimentou os presentes, parabenizou os funcionários, vereadores, sindicato, 

enfim todos os que são favoráveis ao plano de carreira que com certeza será uma conquista muito 

importante para todos. Fazendo uso da palavra o vereador SANTO CALEGARI, cumprimentou os 

presentes, afirmou que será favorável ao plano de carreira e como citado pelos colegas Edis na verdade 

esse plano será aprovado pelos funcionários que tanto lutaram por esse benefício, portanto estão todos 

de parabéns. Ordem do Dia: Destacado para única discussão e votação o requerimento nº 37/2017, 

aprovado por unanimidade. Projetos da Pauta: Em 1ª discussão e votação os projetos de Emenda a 

Lei Orgânica nºs 01 e 02/2017, projeto de Lei Complementar nº 02/2017, e os projetos de Leis nºs 

27, 28, 30 e 31/2017, aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão 

inclusos os projetos de Emenda a Lei Orgânica nºs 01 e 02/2017, projeto de Lei Complementar nº 

02/2017, e os projetos de Leis nºs 27, 28, 30 e 31/2017. Explicações Pessoais: Inscrito a vereadora 

AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, destacou que breve será comemorado o Dia do Professor e 

ressaltou a importância desses profissionais para o desenvolvimento da sociedade. Finalizando 

discorreu assuntos sobre o incêndio ocorrido na creche em Janaúba - MG., relatou o ato heróico da 

professora Heley de Abreu Silva Batista que morreu ao salvar alunos do incêndio, no entanto sugeriu o 

envio de moção de pesar aos familiares da professora. Inscrito o vereador ANIBAL BATISTA DA 

SILVA, se tratando de assunto sobre educação, destacou a visita ilustre na Câmara Municipal das 

crianças da Escola Clélia Merloni, que foram muito bem atendidas pelo vereador José Antonio 

Moraes. 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 


