ATA Nº 3606 – DA SEXAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil
e dezessete, às catorze horas, com presença unânime, os Senhores Vereadores
reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão-PR,
sob a Presidência da Vereadora Elenir de Souza Maciel. A Senhora Presidente solicitou
à Vereadora Franciele Schmitz para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia.
Em seguida, colocou em discussão a Ata nº 3605 da Sexagésima Quarta Sessão
Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade. Na
sequência, a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento
ao Plenário das correspondências recebidas e expedidas: Projeto de Lei Nº 36/17 do
Legislativo de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de supermercados em disponibilizar carrinhos de compras adaptados às
pessoas com necessidades especiais no âmbito do Município de Francisco Beltrão;
Requerimento Nº 306/17 de autoria do Vereador Silmar Gallina - solicitando informações
se há estudos para implantação do Programa Municipal Universidade para Todos
“PROUNI FRANCISCO BELTRÃO”, visando atender estudantes de baixa renda,
residentes no município e não portadores de diploma de curso superior, oferecendo
bolsas parciais e integrais; Requerimento Nº 307/17 de autoria da Vereadora Daniela
Celuppi - requer que seja encaminhado oficio convidando a empresa VIA ENCOSTA
Engenharia Ambiental, para fazer uma apresentação nessa Casa de Leis, em data a ser
agendada, dos novos produtos (Earthzyme – Enzima Estabilizadora de solo e Dust Stop
– supressor de poeira) para melhorar a conservação e durabilidade das estradas
vicinais; Requerimento Nº 308/17 de autoria dos Vereadores Leonardo Mazzon Garcia,
Pedro Claudionor dos Santos e Rodrigo Inhoatto - solicitando abono de falta da 64ª
Sessão Ordinária, realizada em 16 de outubro de 2017; Indicação Nº 302/17 de autoria
da Vereadora Elenir de Souza Maciel - indicando que se proceda pavimentação asfáltica
no Loteamento Belém; Indicação Nº 303/17 de autoria da Vereadora Elenir de Souza
Maciel - indicando que se proceda estudos para implantação de vaga rápida na Avenida
Santa Catarina, mais precisamente em frente a Bicicletaria Cristo Rei; Indicação Nº
304/17 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - indicando que se proceda conclusão
da pavimentação com pedras irregulares na Rua Francisco Borghesam esquina com a
Rua Felice Manfroi, no bairro Júpiter; Indicação Nº 305/17 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda pavimentação asfaltica nas ruas Novo
Hamburgo e Marilena no Bairro Jardim Floresta. Após a leitura das correspondências
recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou o encaminhamento do Projeto
de Lei Nº 36/17 do Legislativo aos Senhores Vereadores e Comissões para estudos e
emissão de apareceres. A inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão dos
Requerimentos Nºs 306, 307 e 308/17 e o encaminhamento das Indicações Nºs 302,
303, 304 e 305/17 ao Executivo Municipal para estudos e viabilidade de atendimento e a
devida destinação das demais correspondências. Na sequência, deixou o livro de
inscrição à disposição dos Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra
em Grande Expediente. Não havendo oradores inscritos, anunciou a pauta dos
trabalhos da presente Sessão que consta da seguinte Ordem do Dia: Segunda
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Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 48/17 do Executivo; Segunda Discussão e
Votação do Projeto de Lei Nº 31/17 do Legislativo; Discussão e Votação dos
Requerimentos Nºs 303, 304 e 305/17. Em pauta o Projeto de Lei Nº 48/17 do Executivo
em Segunda Discussão e Votação. Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação
lote urbano de propriedade do ESTADO DO PARANÁ. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emendas, em segunda
discussão e votação e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o
Projeto de Lei Nº 31/17 do Legislativo em Segunda Discussão e Votação. Altera
dispositivo da Lei Municipal nº. 4.148/2013 que trata do Plano de Cargos, Carreira e
Valorização do Servidor Público ocupante de cargo efetivo da Câmara Municipal de
Vereadores de Francisco Beltrão. Em discussão, não houve manifestações. Em seguida
a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário fizesse a chamada dos
Senhores Vereadores para que se procedesse a votação nominal: Vereador Aires
Vicente Tomazoni votou favorável, Vereador Camilo Rafagnin votou favorável,
Vereadora Daniela Celuppi votou favorável, Vereador Evandro Wessler votou favorável,
Vereadora Franciele Schmitz votou favorável, Vereador José Carlos Kniphoff votou
favorável, Vereador Leonardo Mazzon Garcia votou favorável, Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini votou favorável, Vereador Pedro Claudionor dos Santos votou
favorável, Vereador Rodrigo Inhoatto votou favorável, Vereador Silmar Gallina votou
favorável, Vereador Valmir Antonio Tonello votou favorável. A Senhora Presidente
declarou aprovado por unanimidade, sem emenda, em segunda discussão e votação o
Projeto de Lei Nº 31/17 do Legislativo e em consequência ficou aprovado em redação
final. Em pauta o Requerimento Nº 303/17 de autoria da Vereadora Daniela Celuppi. Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em
pauta o Requerimento Nº 304/17 de autoria do Vereador Evandro Wessler. Em
discussão, o Vereador Evandro justificou o pedido que solicita a viabilidade de
disponibilizar rede sem fio WI-FI para acesso gratuito de internet aos pacientes e
acompanhantes do Centro Regional de Especialidades – CRE. O Vereador Aires
parabenizou o Vereador Evandro pela iniciativa, discorreu sobre o assunto e pediu que
seja reforçado o pedido à todas as operadoras para melhoria do sinal de telefonia
móvel. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 305/17
de autoria do Vereador Aires Tomazoni. Em discussão, não houve manifestações. Em
votação, foi aprovado por unanimidade. Esgotada a ordem do dia da presente Sessão, a
Senhora Presidente anunciou a pauta dos trabalhos da próxima Sessão Ordinária, com
a seguinte Ordem do Dia: Primeira Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 27 e
33/17 do Legislativo; Discussão e Votação dos Requerimentos Nºs 306, 307 e 308/17.
Em seguida, a Senhora Presidente informou aos Senhores Vereadores que dando
atendimento ao que determina o § 2º do Artigo 136 do Regimento Interno, continua a
disposição para interposição de emendas, o Projeto de Lei Nº 50/17 do Executivo, que
trata, respectivamente, do Plano Plurianual para o período de 2018/2021. Lembrou
ainda aos Senhores Vereadores que no dia vinte de outubro de dois mil e dezessete, às
dezenove horas, será realizada Sessão Solene de entrega de Título de Vulto Emérito do
Município de Francisco Beltrão, ao Senhor Agustinho Seleski. Na sequência, deixou o
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livro de inscrição à disposição dos Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da
palavra em Explicações Pessoais. Não havendo oradores inscritos, a Senhora
Presidente agradeceu a presença de todos, em especial dos Senhores Vereadores,
convocando-os para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e três de
outubro de dois mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal, em horário
regimental, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às catorze horas e
quinze minutos. O arquivo de áudio na íntegra desta Sessão encontra-se arquivado na
Secretaria.

ELENIR DE SOUZA MACIEL
PRESIDENTE

LEONARDO MAZZON GARCIA
1º SECRETÁRIO
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