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ATA da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 17 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: Ofício do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Florestópolis, solicitando aos vereadores que intercedam junto 

aos deputados  e a SANEPAR, para que seja visto a possibilidade de reduzir a taxa cobrada da rede 

coletora de esgoto em Florestópolis. Em seguida foi exibido um vídeo do Projeto Comunitário 

Crescendo em Cidadania de Porecatu em Parceria com o Ministério Publico e Judiciário. PALAVRA 

LIVRE: Ninguém fazendo uso na sequência foi passado para a Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 2ª e 

última 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. 1ª discussão e votação o projeto de Lei complementar nº 06/2017, aprovado por 

unanimidade, e por se tratar do plano de carreira dos servidores municipais o senhor presidente abriu 

um precedente e deixou a palavra livre: Usou a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

cumprimentou os presentes, disse que realmente esse é um momento histórico onde está sendo votado 

o plano de carreira dos servidores, afirmou se sentir muito satisfeito e parabenizou os colegas 

vereadores, servidores, sindicato e prefeito, enfim todos aqueles que lutaram para que esse plano fosse 

implantado em nosso município. Com a palavra o vereador JOSÉ SOARES PEIXOTO, cumprimentou 

os presentes, parabenizou os funcionários, representantes do sindicato e todos aqueles que lutaram por 

esse plano de carreira. Finalizando comentou sobre a I Expo-Florão e parabenizou os organizadores. 

Usando a palavra o vereador ANIBAL BATISTA DA SILVA, cumprimentou os presentes, 

parabenizou o representante do sindicato senhor Cesar Da Cruz Rodrigues o Thunay, especialmente os 

servidores por essa tão esperada conquista do plano de carreira, destacou que o maior benefício do 

plano além de uma melhor remuneração é a liberdade do servidor. Fez uso da palavra o vereador 

MARCELO RODRIGUES, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre a questão da taxa da 

rede de esgoto e quanto ao plano de carreira, parabenizou os representantes do sindicato, os 

funcionários, o prefeito e os colegas vereadores, pois ambos se manterão unidos com o intuito do 
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melhor para os servidores que merecem ser valorizados. Fazendo uso da palavra o vereador JOSÉ 

ANTONIO MORAES, cumprimentou os presentes, disse que muitos funcionários o procuraram para 

pedir apoio quanto a aprovação do plano de carreira, disse que todos os vereadores debateram e se 

prontificaram a aprovar aquilo que seja de melhor para os funcionários. Usando a palavra o vereador 

SANTO CALEGARI, cumprimentou os presentes, disse que realmente esse plano de carreira é algo 

histórico e espera que seja o melhor para os servidores e que todos fiquem satisfeitos. Com a palavra o 

vereador GEOMAR MAZAR CASTRO, cumprimentou os presentes, enalteceu o prefeito e demais 

organizadores da I Expo-Florão que por sinal foi uma excelente festa. Comentou sobre a questão da 

taxa de esgoto e com relação ao plano de carreira disse os funcionários merecem o melhor e quem na 

verdade vai aprovar esse plano são os próprios funcionários. Fez uso da palavra a vereadora 

AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, cumprimentou os presentes, sobre a realização da I Expo-

Florão e comunicou o envio de Ofício de parabenizando a todos os organizadores, e ainda, elogiou a 

ação do Rotary Clube no Dia das Crianças pela distribuição de 160 Kg de bolo,  e disse que também 

foi encaminhado Ofício parabenizando os rotarianos e voluntários. Com relação ao plano de carreira 

disse que os servidores serão valorizados pelo desempenho de suas funções e por seus méritos. Cedido 

um aparte ao vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, manifestou elogios aos organizadores da I 

Expo-Florão, parabenizou os Rotarianos pela ação realizada conforme citado pela vereadora Amegilda, 

e ainda, destacou a excelente festa realizada pela família Souza para as crianças de nosso município, 

portanto estão todos de parabéns. Usou a palavra o presidente deste Legislativo vereador SERGIO 

MIRANDA RIZZO, cumprimentou os presentes, frisou que durante os estudos e debates sobre o plano 

de carreira, foram muitas dúvidas e muitas discussões para que se chegasse ao ideal para alcançar a 

satisfação de todos, disse que o plano é uma grande conquista de todos e que ainda é preciso avançar 

mais. Prosseguindo discorreu assuntos sobre o projeto que trata sobre a data base e enfatizou que os 

vereadores desta Casa de Leis estão sempre empenhados em prol do melhor para a comunidade e para 

o município. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão incluso o projeto de Lei Complementar nº 

06/2017. Explicações Pessoais: Não havendo 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 


