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ATA da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 28 dias do 

mês de novembro 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: Correspondências: Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná - Ofício nº 1982/2017, referente Acórdão de Parecer Prévio nº 502/2017 - 

Prestação de Contas exercício financeiro de 2015, sendo encaminhado a Comissão de Finanças e 

Orçamento, conforme o Artigo 184 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Expedientes do 

Executivo: Ofício nº 384/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei Complementar nº 

10/2017 - Súmula: Decreta a nulidade do Art. 92, § 2º, da Lei Municipal nº 1.312/2013, e dá outras 

providências; Ofício nº 380/2017, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 38/2017 - 

Súmula: Autoriza a alienação de bens imóveis que específica, de propriedade do município de 

Florestópolis e dá outras providências. Expediente do Legislativo: Projeto de Lei nº 09/2017 - 

Legislativo - Súmula: Regulamenta as férias e o décimo terceiro subsídio dos Agentes Políticos do 

Município de Florestópolis e dá outras providências; Projeto de Lei nº 10/2017 - LEGISLATIVO - 

Súmula: Dispõe sobre alteração da denominação de Bairro e Vias Públicas; e o projeto de Lei nº 

11/2017 - LEGISLATIVO - Súmula: Dispõe sobre a implantação do projeto “Adote Uma Praça” no 

município de Florestópolis, entre outras providencias. Após leitura as proposições foram 

encaminhadas as devidas Comissões Permanentes para analise e que exarem os pareceres. PALAVRA 

LIVRE: Ninguém fazendo uso em seguida o senhor presidente solicitou a apresentação de um slide 

contendo diversas fotos de terrenos particulares todos com mato alto e muita sujeira, durante a 

apresentação os Edis tiveram uma ampla discussão sobre o assunto, sendo cobrado das autoridades 

competentes e do Executivo, o cumprimento da Lei Municipal nº 1.433/2017, que dispõe sobre a 

limpeza de terrenos baldios no município de Florestópolis. Ordem do Dia: Atendendo o contido no 

Ofício do Executivo nº 369/2017, foi retirado de pauta o projeto de Lei nº 32/2017. Projetos da Pauta: 

1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 08/2017 - LEGISLATIVO, e os nºs 34 e 35/2017, 

aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia da próxima sessão inclusos o projeto de Lei 
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nº 08/2017 - LEGISLATIVO, e os nºs 34 e 35/2017. 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 


