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ATA da 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 24 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 SOARES PEIXOTO, 

MARCELO RODRIGUES e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA.  Não se fizeram presentes os 

vereadores JOSÉ ANTONIO MORAES, justificativa em viagem a Curitiba e SANTO CALEGARI, 

justificativa em tratamento de saúde. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a Sessão. 

Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico feita pela vereadora Amegilda Neves de 

Almeida. 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: Câmara dos Deputados - Ofício Circular nº 076/2017 deputado Luiz Carlos Hauly, 

comunicando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 

destinados a aquisição de um veículo transporte sanitário (ambulância). PALAVRA LIVRE: Ninguém 

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

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

projeto de Lei Complementar nº 07/2017 e o projeto de Lei nº 29/2017, aprovados por 

unanimidade, sendo convocada uma sessão extraordinária a realizar-se após a presente sessão, para 

deliberação do projeto de Lei Complementar nº 07/2017 e o projeto de Lei nº 29/2017. 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. 
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