ATA Nº 3611 – DA SEXAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Aos trinta e um 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 3610 da Sexagésima Oitava 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: Projeto de Lei Nº 53/17 do Executivo - Autoriza o Executivo Municipal a
proceder abertura de crédito adicional especial na Lei Nº 4428/2016 LOA/Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2017, visando consultoria do SEBRAE/PR;
Projeto de Lei Nº 39/17 do Legislativo de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e
Franciele Schmitz - Dispõe sobre a comercialização de alimentos em trailers, vans e
veículos similares - "FOOD TRUCKS" - em áreas públicas e particulares no Município de
Francisco Beltrão – PR; Projeto de Lei Nº 38/17 do Legislativo de autoria da Vereadora
Daniela Celuppi - Cria o PROGRAMA DE HORTA COMUNITÁRIA do município de
Francisco Beltrão-Pr e dá outras providências; Requerimento Nº 323/17 de autoria da
Vereadora Elenir de Souza Maciel - solicitando a viabilidade de firmar parceria junto a
empresas privadas para instalação de uma árvore digital com energia solar e wi-fi no
calçadão central; Requerimento Nº 324/17 de autoria do Vereador Valmir Antonio
Tonello - solicitando informações da possibilidade de viabilizar recursos através de
outras esferas de governo para aquisição de uma máquina plantadeira para a
associação de moradores da comunidade de Água Vermelha; Requerimento Nº 325/17
de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - solicitando informações se há
viabilidade de realizar concurso público para preenchimento de vagas na área da saúde,
em especial os cargos de psicólogos, nutricionistas e fonoaudiólogos; Indicação Nº
317/17 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - indicando que proceda
reforma na estrutura física do CMEI Zelir Vetorello no Bairro Jardim Floresta;
Comunicados do Ministério da Educação - informando liberação de recursos financeiros;
Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos ao Projeto de Lei Nº 51/17
do Executivo; Ofício do Cesul solicitando autorização para realização de pesquisa
acadêmico cientifica no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Após a leitura das
correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou o
encaminhamento dos Projetos de Lei Nºs 53/17 do Executivo e Nºs 38 e 39/17 do
Legislativo aos Senhores Vereadores e Comissões para estudos e emissão de
pareceres e a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão dos Requerimentos Nºs
323, 324 e 325/17 e o encaminhamento da Indicação Nº 317/17 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
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oradores inscritos, anunciou a pauta dos trabalhos da presente Sessão que consta da
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
pauta o Projeto de Lei Nº 47/17 do Executivo em Segunda 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, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini, sem emendas em segunda
discussão e votação e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o
Projeto de Lei Nº 32/17 do Legislativo de autoria das Vereadoras Daniela Celuppi e
Franciele Schmitz em Segunda 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, não houve manifestações.
Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini, sem emendas, em segunda discussão e votação e em consequência
ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 37/17 do Legislativo de
autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Daniela Celuppi em Segunda Discussão e
Votação. Institui no Calendário Oficial do Município de Francisco Beltrão a “Semana de
Comemoração da Revolta dos Posseiros de 1957”. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini, sem emendas, em segunda discussão e votação e em
consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o Requerimento Nº 319/17 de
autoria do Vereador Camilo Rafagnin. Em discussão, não houve manifestações. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini. Em pauta o Requerimento Nº 320/17 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto.
Em discussão, o Vereador Rodrigo explicou o objetivo do Requerimento que solicita a
viabilidade de construção de um trevo ou uma marginal para melhorar o acesso a
comunidade de Secção Jacaré na PR 566 – Km 10. O Vereador Evandro Wessler
também se manifestou sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em pauta o Requerimento Nº
321/17 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff. Em discussão, o Vereador José
Carlos explicou o objetivo do Requerimento que solicita quais as ações de políticas
públicas voltadas para crianças que estão na primeira Infância (zero a seis anos)
desenvolvidas no município. A Vereadora Franciele Schmitz falou sobre política pública
para crianças. O Vereador Aires Tomazoni falou sobre a importância do assunto. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini. Em pauta o Requerimento Nº 322/17 de autoria do Vereador Pedro Claudionor
dos Santos. Em discussão, o Vereador Pedro Claudionor se manifestou explicando o
intuito do Requerimento que solicita informações da viabilidade de instalar um Posto de
Atendimento do programa POUPATEMPO no Bairro Padre Ulrico e pediu o apoio dos
demais Vereadores. A Vereadora Franciele discorreu sobre o assunto. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini.
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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 50 e 53/17 do Executivo; Discussão e
Votação dos Requerimentos Nºs 323, 324 e 325/17. Em seguida, a Senhora Presidente
informou aos Senhores Vereadores que dando atendimento ao que determina o o § 2º
do Artigo 136 do Regimento Interno, a partir desta data, estará a disposição em 3
sessões para interposição de emendas, o Projeto de Lei Nº 51/17 do Executivo, que
trata do orçamento anual para o exercício financeiro de 2018. Lembrou ainda aos
Senhores Vereadores que após o término da presente Sessão Ordinária 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 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 seis de novembro 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 vinte e cinco 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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