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ATA da 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 31 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. 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: Expediente do Legislativo: Indicação nº 89/2017. PALAVRA LIVRE: Ninguém fazendo uso na 

sequência foi passado para a Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 3ª e última discussão e votação o 

projeto de Lei complementar nº 06/2017, nos termos do Artigo 166 do Regimento Interno desta Casa 

de Leis, o senhor presidente informou que o processo de votação desta proposição será nominal, 

portanto procedeu-se a votação sendo chamado pelo presidente um vereador por vez na seguinte 

ordem: JOSÉ ANTONIO MORAES, declarou que pelo brilhante trabalho realizado pelo servidores do 

município de Florestópolis, seu voto é sim. ANIBAL BATISTA DA SILVA, declarou que se é o 

melhor para os funcionários seu voto é sim. MARCELO RODRIGUES, declarou que pelo excelente 

trabalho realizado pelos servidores e por merecimento, seu voto é sim. JOSÉ SOARES PEIXOTO, 

declarou que o plano de carreira foi deliberado pelos funcionários e pelos vereadores desta Casa de 

Leis, portando sendo o desejo da maioria seu voto é sim.  SANTO CALEGARI, declarou que se 

realmente o plano de careira é o melhor para os funcionários, seu voto é sim. GEOMAR MAZAR 

CASTRO, declarou que é uma satisfação participar da aprovação deste plano de carreira que com 

certeza será o melhor para os servidores, por isso seu voto é sim. SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, 

declarou que devido a luta dos servidores, dos representantes do sindicato, destacou a participação do 

prefeito e dos vereadores desta Casa que não mediram esforços para que esse plano fosse implantado 

em nosso município, seu voto é sim. AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, declarou que por ser 

servidora pública e sabendo que o plano de carreira é o melhor para os servidores, pela valorização e 

pelo merecimento de cada servidor ao longo de suas carreiras, seu voto é sim. Por fim o presidente 

SERGIO MIRANDA RIZZO, declarou que hoje é um dia histórico e de comemoração, ressaltou que 

sempre foi categórico e que só aprovaria o plano de carreira se realmente fosse bom. Explanou 

assuntos diversos sobre o plano de carreira e destacou que o mais importante desde o início das 

discussões para implantação do plano foi o entendimento, foram muitas deliberação com um único 
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objetivo, o melhor para os servidores, disse ainda, que o verdadeiro pai do plano de carreira são os 

servidores municipais e afirmou que pelo bem do Brasil e pelo bem de Florestópolis, seu voto é sim. 

Encerrado a votação nominal do projeto de Lei Complementar nº 06/2017, foi declarado pela 

presidência aprovado por unanimidade. 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 


