ATA Nº 3609 – DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Aos vinte e quatro 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
ao Vereador José Carlos Kniphoff para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia.
Em seguida, colocou em discussão a Ata nº 3608 da Sexagésima Sexta 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: Requerimento Nº 314/17 de
autoria dos Vereadores Franciele Schmitz e Silmar Gallina - solicitando informações da
viabilidade de oferecer curso de tecnologia em robótica para crianças e jovens que
frequentam as escolas integrais do município; Requerimento Nº 315/17 de autoria do
Vereador José Carlos Kniphoff - solicitando informações referente a tramitação da
regularização do Loteamento De Sordi, bem como cópia do projeto do mesmo;
Requerimento Nº 316/17 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Daniela Celuppi
- solicitando informações se as escolas municipais tiveram atividades comemorativas
aos 60 anos da “REVOLTA DE 57; Requerimento Nº 317/17 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto - solicitando informações da viabilidade de climatizar o Complexo
Esportivo Arrudão; Requerimento Nº 318/17 de autoria da Vereadora Daniela Celuppi solicitando as seguintes informações referente a execução do Programa da Porteira Pra
Dentro, através da abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do
Município, no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), através da Lei Municipal
nº 4.485/2017: Nome do agricultor beneficiado com os serviços; Comunidade; Qual a
Produção anual da propriedade; Quantidade de horas/máquina concedidas por
propriedade; Qual o serviço prestado ao produtor rural; Empresa prestadora do serviço;
Previsão de atendimento; Total do crédito gasto até o momento; Indicação Nº 311/17 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda estudos no sentido de
viabilizar a colocação de tachões na Rua Volta Redonda, no acesso à Avenida Atílio
Fontana, no bairro Pinheirinho; Ofício da Associação Regional de Saúde do Sudoeste em resposta ao Requerimento Nº 304/17 de autoria do Vereador Evandro Wessler;
Ofício Nº 220/2017 do Gabinete do Deputado Estadual Wilmar Reichembach; Ofício do
Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão - convidando os Vereadores para
participar do II Seminário Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho do Conselho
Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, a ser realizado no dia 26 de outubro de 2017,
às 19h, no Espaço da Arte; Ofício da Receita Federal informando atualização
procedimental. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora
Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão dos
Requerimentos Nºs 314, 315, 316, 317 e 318/17 e o encaminhamento das Indicações Nº
311/17 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
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presente Sessão que consta da seguinte Ordem do Dia: Segunda Discussão e Votação
do Projeto de Lei Nº 33/17 do Legislativo; Discussão e Votação dos Requerimentos Nºs
309, 310, 311, 312 e 313/17. Em pauta o Projeto de Lei Nº 33/17 do Legislativo de
autoria do Vereador José Carlos Kniphoff em Segunda Discussão e Votação. Institui no
Calendário de Eventos Oficiais do Município de Francisco Beltrão a “Semana Municipal
de Atenção a Primeira Infância”. 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 Requerimento Nº 309/17 de
autoria da Vereadora Daniela Celuppi. Em discussão, a Vereadora Daniela explicou o
objetivo do Requerimento que solicita informações da possibilidade do Posto de
Atendimento do Programa Poupa Tempo, instalado na Cidade Norte, incluir dentre os
serviços prestados a emissão de bloco de produtor rural e solicitação de serviços de
hora/máquina. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº
310/17 de autoria dos Vereadores Aires Tomazoni, Camilo Rafagnin, Daniela Celuppi e
Evandro Wessler. Em discussão, o Vereador Aires Tomazoni justificou a intenção do
Requerimento que solicita informações da possibilidade de serem criados novos cargos
de Pedagogo no Município. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o
Requerimento Nº 311/17 de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello. Em discussão,
não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o
Requerimento Nº 312/17 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em
discussão, o Vereador Pedro Claudionor pediu apoio ao seu Requerimento que solicita
informações da viabilidade de refazer a ponte sobre o Rio 14 na comunidade de Linha
Jandira. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº
313/17 de autoria dos Vereadores Franciele Schmitz e Silmar Gallina. Em discussão, a
Vereadora Franciele comentou sobre o objetivo do Requerimento que solicita
informações se há aplicabilidade da Lei Municipal nº 4.336/2015 que Dispõe sobre a
concessão de uso de espaços públicos para a instalação, manutenção, conservação e
exploração publicitária e demais espaços destinados à publicidade nos próprios
municipais. O Vereador Silmar Gallina falou sobre a importância da Lei citada e sobre a
sinalização precária das ruas de Francisco Beltrão. 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 do Projeto de Lei Nº 47/17 do Executivo; Primeira
Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 32 e 37/17 do Legislativo; Discussão e
Votação dos Requerimentos Nºs 314, 315, 316, 317 e 318/17. Em seguida, a Senhora
Presidente informou aos Senhores Vereadores que no dia trinta de outubro de dois mil e
dezessete, após os trabalhos legislativos, a Dra. Liliane Gruns e a Assessora
Parlamentar da Deputada Leandre, Jovelina Chaves, farão uma explanação sobre o
Projeto Universidade da Criança. Na sequência, deixou o livro de inscrição à disposição
dos Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra em Explicações
Pessoais. Manifestaram-se os Vereadores Aires Tomazoni e Elenir de Souza Maciel.
Não havendo mais oradores inscritos, a Senhora Presidente agradeceu a presença de
todos, em especial dos Senhores Vereadores, convocando-os para a próxima Sessão
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Ordinária a realizar-se no dia trinta 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 quarenta 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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