ATA Nº 3610 – DA SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e
dezessete, às catorze horas, havendo número legal de Vereadores, com ausência da
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini, 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 Silmar
Gallina para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, colocou em
discussão a Ata nº 3609 da Sexagésima Sétima Sessão Ordinária, não havendo
manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade, com ausência da Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini. Na sequência, a Senhora Presidente solicitou que o Senhor
Secretário desse conhecimento ao Plenário das correspondências recebidas e
expedidas: Emenda Aditiva Nº 001/17 ao Projeto de Lei nº 50/17 do Executivo que
Institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018 a 2021 de autoria da Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini - Viabilizar a doação de vacas holandesas de 1ª linha a
produtores de leite de pequena e médio porte; Emenda Aditiva Nº 002/17 ao Projeto de
Lei nº 50/17 do Executivo que Institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018 a
2021 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - concluir implantação do
sistema de informação, incluindo o prontuário eletrônico; Emenda Aditiva Nº 003/17 ao
Projeto de Lei nº 50/17 do Executivo que Institui o Plano Plurianual – PPA para o
quadriênio 2018 a 2021 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel - construção de
Unidade Básica de Saúde no Bairro Água Branca com recursos de convênio; Emenda
Aditiva Nº 004/17 ao Projeto de Lei nº 50/17 do Executivo que Institui o Plano Plurianual
– PPA para o quadriênio 2018 a 2021 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel Construir Praça de Lazer entre os Bairros Luther King e Presidente Kennedy; Emenda
Aditiva Nº 005/17 ao Projeto de Lei nº 50/17 do Executivo que Institui o Plano Plurianual
– PPA para o quadriênio 2018 a 2021 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel Realizar abertura de vias principais, incluindo a Avenida Paraná, nas margens do Rio
Lonqueador, entre os bairros Luther King e Presidente Kennedy, a partir da ponte da rua
Tenente Camargo; Emenda Aditiva Nº 006/17 ao Projeto de Lei nº 50/17 do Executivo
que Institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018 a 2021 de autoria do
Vereador Pedro Claudionor dos Santos - Fomentar a construção de 5 novas unidades
de CMEIS nos bairros Sadia, Primavera, Pinheirão, Água Branca e são Miguel com
recursos do Governo Federal; Emenda Aditiva Nº 007/17 ao Projeto de Lei nº 50/17 do
Executivo que Institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018 a 2021 de
autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - Viabilizar recursos para construção
de um centro comunitário para idosos no Bairro Pinheirão; Emenda Aditiva Nº 008/17 ao
Projeto de Lei nº 50/17 do Executivo que Institui o Plano Plurianual – PPA para o
quadriênio 2018 a 2021 de autoria do Vereador Evandro Wessler - Viabilizar junto ao
Governo do Estado a construção de uma marginal paralela a PR 483/Avenida Duque de
Caixas, com acesso seguro ao Bairro Nova Petrópolis; Emenda Aditiva Nº 009/17 ao
Projeto de Lei nº 50/17 do Executivo que Institui o Plano Plurianual – PPA para o
quadriênio 2018 a 2021 de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello - Realizar e
manter parcerias com entidades públicas e privadas para estimular a produção agrícola,
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pecuária e o turismo rural, incluindo a implantação do sistema de abastecimento de
água nos poços artesianos já perfurados e viabilizar recursos junto a outras esferas de
governo para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para associações de
moradores da área rural; Emenda Aditiva Nº 010/17 ao Projeto de Lei nº 50/17 do
Executivo que Institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018 a 2021 de
autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello - Construir novos parques, incluindo o bairro
São Francisco; Emenda Aditiva Nº 011/17 ao Projeto de Lei nº 50/17 do Executivo que
Institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018 a 2021 de autoria do Vereador
Valmir Antonio Tonello - Realizar canalização de córregos, incluindo os Córregos
Progresso e Lambari; Emenda Aditiva Nº 012/17 ao Projeto de Lei nº 50/17 do Executivo
que Institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018 a 2021 de autoria do
Vereador Valmir Antonio Tonello - Ampliar as estruturas físicas nas unidades de CMEIS,
com recursos próprios, incluindo o CMEI Carrossel no bairro São Miguel; Emenda
Aditiva Nº 013/17 ao Projeto de Lei nº 50/17 do Executivo que Institui o Plano Plurianual
– PPA para o quadriênio 2018 a 2021 de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello Viabilizar recursos para construção de uma capela mortuária que atenda os Bairros São
Miguel, Cristo Rei, Novo Mundo e São Francisco; Emenda Aditiva Nº 014/17 ao Projeto
de Lei nº 50/17 do Executivo que Institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio
2018 a 2021 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - Revitalização e reforma da
estrutura física do complexo esportivo Arrudão, incluindo climatização; Emenda Aditiva
Nº 015/17 ao Projeto de Lei nº 50/17 do Executivo que Institui o Plano Plurianual – PPA
para o quadriênio 2018 a 2021 de autoria do Vereador Aires Vicente Tomazoni Implantar bicicletários nos espaços públicos; Emenda Aditiva Nº 016/17 ao Projeto de
Lei nº 50/17 do Executivo que Institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018 a
2021 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Daniela Celuppi - Viabilizar recursos
através de outras esferas de governo para implantação de Hospital Municipal; Emenda
Aditiva Nº 017/17 ao Projeto de Lei nº 50/17 do Executivo que Institui o Plano Plurianual
– PPA para o quadriênio 2018 a 2021 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin Viabilizar movimentação dos recursos do Fundo Municipal de Esportes e Lazer,
conforme Lei Municipal nº 4.470/2017; Requerimento Nº 319/17 de autoria do Vereador
Camilo Rafagnin - solicitando a porcentagem de alimentos para consumo da merenda
escolar oriundos da agricultura familiar; Requerimento Nº 320/17 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto - solicitando que seja encaminhado Ofício ao Escritório Regional do
Departamento de Estradas de Rodagens - DER de Francisco Beltrão, solicitando a
viabilidade de construção de um trevo ou uma marginal para melhorar o acesso a
comunidade de Secção Jacaré na PR 566 - Km 10; Requerimento Nº 321/17 de autoria
do Vereador José Carlos Kniphoff - solicitando quais as ações de políticas públicas
voltadas para crianças que estão na primeira Infância (zero a seis anos) desenvolvidas
no município; Requerimento Nº 322/17 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos
Santos - solicitando informações da viabilidade de instalar um Posto de Atendimento do
programa POUPATEMPO no Bairro Padre Ulrico; Indicação Nº 312/17 de autoria do
Vereador Camilo Rafagnin - indicando que se proceda os devidos reparos na cobertura
do espaço multiuso no Calçadão Central, utilizado pela Feira do Produtor Rural, em
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virtude do destelhamento causado pelo vento forte das últimas chuvas; Indicação Nº
313/17 de autoria do Vereador Aires Vicente Tomazoni - indicando que se proceda a
pavimentação asfáltica na Rua Capinzal, Loteamento Jardim primavera no Bairro Jardim
Floresta; Indicação Nº 314/17 de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello - indicando
que se proceda o conserto da ponte do KM 15 Rio Erval; Indicação Nº 315/17 de autoria
do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - indicando que se proceda as seguintes
melhorias no Loteamento Bom Pastor, no bairro Aeroporto: Instalação de placas de
sinalização e implantação da rede de saneamento básico; Indicação Nº 316/17 de
autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - indicando que se proceda melhorias
na estrada vicinal que passa o transporte escolar entre as Linhas Formiga e Volpato;
Ofício da Unioeste - solicitando o uso da palavra na sessão do dia sete de novembro de
dois mil e dezessete; E-mail do Senhor Reinaldo Alaor Rodrigues - assunto: o dever dos
Vereadores é fiscalizar; Ofício da Caixa Econômica Federal - informando crédito de
recursos financeiros; Comunicados do Ministério da Educação - informando liberação de
recursos financeiros; Convite do CMEI Dalva Pagi Claus - para participar da Festa das
Cores, no dia 4 de novembro de 2017, às 14h. Após a leitura das correspondências
recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou a inclusão das Emendas
Aditivas de Nºs 001 a 017/17 ao Projeto de Lei Nº 50/17 do Executivo e a inclusão na
Ordem do Dia da próxima Sessão dos Requerimentos Nºs 319, 320, 321 e 322/17 e o
encaminhamento das Indicações Nºs 312, 313, 314, 315 e 316/17 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. Pela Ordem
com a palavra a Vereadora Daniela Celuppi fez a defesa dos Projetos de Lei Nºs 32 e
37/17 do Legislativo e pediu o voto favorável aos demais Vereadores. Não havendo
mais oradores inscritos, anunciou a pauta dos trabalhos da presente Sessão que consta
da 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 pauta o Projeto de Lei Nº 47/17 do Executivo em Primeira Discussão e Votação.
Autoriza o Executivo Municipal a permutar lote urbano de propriedade do MUNICÍPIO
DE FRANCISCO BELTRÃO por lote urbano de propriedade de GILMAR MEDEIROS.
Em discussão, o Vereador Rodrigo Inhoatto justificou o objetivo do projeto. Em votação,
foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini,
sem emendas em primeira discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei Nº 32/17 do
Legislativo de autoria das Vereadoras Daniela Celuppi e Franciele Schmitz em Primeira
Discussão e Votação. Institui a “Semana de Incentivo ao parto Normal e Humanizado”, a
ser realizada anualmente na primeira semana do mês de maio no Município de
Francisco Beltrão. Em discussão, a Vereadora Franciele discorreu sobre o assunto. Os
Vereadores Aires e Camilo se manifestaram parabenizando pela iniciativa do projeto. A
Vereadora Daniela agradeceu as manifestações e comentou sobre o assunto. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini, sem emendas, em primeira discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei Nº
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37/17 do Legislativo de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Daniela Celuppi em
Primeira Discussão e Votação. Institui no Calendário Oficial do Município de Francisco
Beltrão a “Semana de Comemoração da Revolta dos Posseiros de 1957”. Em
discussão, o Vereador Camilo agradeceu o apoio recebido e comentou sobre o objetivo
do Projeto. A Vereadora Franciele parabenizou pela autoria do Projeto, comentou que
houve um evento promovido pela administração municipal juntamente com o Exército
para comemoração da Revolta dos Posseiros e pediu que esses eventos sejam mais
valorizados e que tenha mais participação. A Vereadora Elenir Maciel complementou a
fala da Vereadora Franciele e discorreu sobre o assunto. A Vereadora Daniela reforçou
a importância de falar sobre a Revolta dos Posseiros. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini, sem emendas, em
primeira discussão e votação. Em pauta o Requerimento Nº 314/17 de autoria dos
Vereadores Silmar Gallina e Franciele Schmitz. Em discussão, o Vereador Silmar
explicou o objetivo do Requerimento que solicita informações da viabilidade de oferecer
curso de tecnologia em robótica para crianças e jovens que frequentam as escolas
integrais do município. A Vereadora Franciele falou sobre a presença da tecnologia na
vida das pessoas e pediu o apoio de todos os Vereadores ao Requerimento. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini. Em pauta o Requerimento Nº 315/17 de autoria do Vereador José Carlos
Kniphoff. Em discussão, o Vereador José Carlos explicou o objetivo do Requerimento
que solicita informações referente a tramitação da regularização do Loteamento De
Sordi, bem como cópia do projeto do mesmo. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em pauta o
Requerimento Nº 316/17 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Daniela Celuppi.
Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em pauta o Requerimento Nº
317/17 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo
justificou o objetivo do Requerimento que solicita informações da viabilidade de
climatizar o Complexo Esportivo Arrudão. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em pauta o Requerimento Nº
318/17 de autoria da Vereadora Daniela Celuppi. Em discussão, a Vereadora Daniela
Celuppi solicitou a retirada de pauta do Requerimento por trinta dias. 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: Segunda Discussão e
Votação do Projeto de Lei Nº 47/17 do Executivo; Segunda Discussão e Votação dos
Projetos de Lei Nºs 32 e 37/17 do Legislativo; Discussão e Votação dos Requerimentos
Nºs 319, 320, 321 e 322/17. Em seguida, a Senhora Presidente informou aos Senhores
Vereadores que após os trabalhos legislativos, a Dra. Liliane Gruns e a Assessora
Parlamentar da Deputada Federal Leandre, Jovelina Chaves, farão uma explanação
sobre o Projeto Universidade da Criança. Lembrou ainda aos Senhores Vereadores que
após a Sessão Ordinária do dia trinta e um de outubro, será feita entrega de placa de
homenagem à Polícia Científica de Francisco Beltrão. Na sequência, deixou o livro de
inscrição à disposição dos Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra
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em Explicações Pessoais. Pela Ordem com a palavra o Vereador Aires Tomazoni
parabenizou ao Marreco Futsal e ao Elizeu Capoeira pelas vitórias conquistadas.
Informou que não é contra emendas parlamentares, mas disse que em sua opinião elas
deveriam ser reduzidas. Finalizou falando sobre o informativo recebido do Deputado
Assis do Couto, onde diz que o Hospital da Fronteira será debatido em audiências
públicas e falou sobre a importância de discutir o assunto. Pela Ordem com a palavra a
Vereadora Elenir Maciel, que declinou. Não havendo mais 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 trinta e um de
outubro de dois mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal, em horário
regimental, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às quinze horas e
dois 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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