ATA Nº 3614 – DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Aos vinte dias do mês de novembro de
dois mil e dezessete, às catorze horas, com ausência dos Vereadores Aires Tomazoni,
Franciele Schmitz e Silmar Gallina, os Senhores Vereadores reuniram-se no Plenário da
Câmara Municipal de Francisco Beltrão-PR, sob a Presidência da Vereadora Elenir de
Souza Maciel. A Senhora Presidente convidou a Vereadora Maria de Lourdes Pazzini
para fazer parte da Mesa Diretora, na função de Vice-Presidente e solicitou ao Vereador
Evandro Wessler para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida,
colocou em discussão a Ata nº 3613 da Septuagésima Primeira Sessão Ordinária, não
havendo manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade, com ausência dos
Vereadores Aires Tomazoni, Franciele Schmitz e Silmar Gallina. Na sequência, a
Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário
das correspondências recebidas e expedidas: Projeto de Lei Nº 54/17 do Executivo autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso, com encargos, de bem
imóvel de propriedade do Município, à empresa VITRASUL ALUMINIOS E
FERRAGENS LTDA EPP; Requerimento Nº 330/17 de autoria do Vereador Evandro
Wessler - solicitando abono de falta das Sessões Ordinárias dos dias 6 e 7 de novembro
de 2017; Requerimento Nº 331/17 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff solicitando informações da aplicabilidade e fiscalização da Lei Municipal nº 3.185/2005
que obriga a captação e uso de água pluvial das novas edificações; Requerimento Nº
332/17 de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello - requer seja encaminhado Ofício
ao Excelentíssimo Deputado Federal Nelson Meurer, solicitando a viabilização de
recursos, através de emenda parlamentar, para construção de barracões industriais
visando a implantação de distrito industrial e consequentemente a geração de empregos
no município; Requerimento Nº 333/17 de autoria do Vereador Leonardo Mazzon Garcia
- solicitando informações se há projeto para abertura da Rua Canário no Bairro
Miniguaçu; E-mail da Copel em resposta ao Requerimento nº 297/17; Ofício da
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - encaminhando cópia do Requerimento
atendendo solicitação do Deputado Nelson Luersen; Requerimento da Associação de
Moradores da Secção Jacaré solicitando a implantação de uma unidade básica de
saúde no distrito; Ofícios da Caixa Econômica Federal - informando celebração de
contrato de repasse; Comunicados do Ministério da Educação - informando liberação de
recursos financeiros; Ofício da Caixa Econômica Federal - informando crédito de
recursos financeiros. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a
Senhora Presidente determinou o encaminhamento do Projeto de Lei Nº 54/17 do
Executivo aos Senhores Vereadores e Comissões para estudos e emissão de pareceres
e a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão dos Requerimentos Nºs 330, 331, 332
e 333/17 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: Primeira
Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 30, 34 e 35/17 do Legislativo; Discussão e
Votação dos Requerimentos Nºs 328 e 329/17; Discussão e Votação da Moção de
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Aplauso Nº 009/17. Em pauta o Projeto de Lei Nº 30/17 do Legislativo de autoria da
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini em Primeira Discussão e Votação. Estabelece
diretrizes para a instalação de caçambas de lixo de uso comum, destinadas à coleta de
resíduos de construção civil acima de 30 kg no Município de Francisco Beltrão-Pr e dá
outras providências. Em discussão, a Vereadora proponente solicitou a retirada de pauta
do Projeto por dez dias para maiores estudos. Em pauta o Projeto de Lei Nº 34/17 do
Legislativo de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto em Primeira Discussão e Votação.
Cria o Código de Justiça Desportiva do Município de Francisco Beltrão, Estado do
Paraná e dá outras providência. Em discussão, o Vereador proponente solicitou a
retirada de pauta do Projeto por cinco dias. Em pauta o Projeto de Lei Nº 35/17 do
Legislativo de autoria das Vereadoras Daniela Celuppi e Franciele Schmitz em Primeira
Discussão e Votação. Institui o Estatuto do Parto Humanizado no Município de
Francisco Beltrão, e dá outras providências. Em discussão, a Vereadora Daniela Celuppi
falou sobre a importância do projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem
emendas, em primeira discussão e votação, com ausência dos Vereadores Aires
Tomazoni, Franciele Schmitz e Silmar Gallina. Tendo em vista que a próxima matéria é
de autoria da Senhora Presidente, a mesma repassou a Presidência à Vice-Presidente
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em pauta o Requerimento Nº 328/17 de autoria da
Vereadora Elenir de Souza Maciel. Em discussão, a Vereadora Elenir explicou o objetivo
do Requerimento que solicita a viabilidade de instalar uma central de Atendimento
Telefônico na área de saúde, que conecta as gestantes a uma equipe de enfermeiros
especializados em obstetrícia, prontos para oferecer orientações, esclarecendo dúvidas
sobre a gestação e parto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência dos
Vereadores Aires Tomazoni, Franciele Schmitz e Silmar Gallina. Encerrada a discussão
e votação o Vice-Presidente repassou a Presidência a Vereadora Elenir Maciel. Em
pauta o Requerimento Nº 329/17 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em
discussão, a Vereadora Maria de Lourdes explicou o objetivo do Requerimento que
solicita informações sobre a possibilidade de ser prorrogado, através de alteração
legislativa, o período de concessão de licença paternidade para quinze dias além dos
cinco dias já previstos em Lei, nos moldes do Decreto Federal nº. 8.737, de 3 de maio
de 2016. Em votação, foi aprovado por unanimidade com ausência dos Vereadores
Aires Tomazoni, Franciele Schmitz e Silmar Gallina. Em pauta a Moção de Aplauso Nº
009/17 de autoria do Vereador Leonardo Mazzon Garcia subscrito por todos os
Vereadores. Em discussão, o Vereador Leonardo explanou sobre a proposição que
requer que seja endereçado MOÇÃO DE APLAUSO, com entrega de placa, ao
MARRECO FUTSAL em comemoração aos dez anos de fundação, que será realizada
no dia dois de dezembro no Ginásio Arrudão. Em votação, a Moção foi aprovada por
unanimidade, com ausência dos Vereadores Aires Tomazoni, Franciele Schmitz e
Silmar Gallina. 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 35/17 do Legislativo; Discussão
e Votação dos Requerimentos Nºs 330, 331, 332 e 333/17. Em seguida, a Senhora
Presidente informou aos Senhores Vereadores que encerrou o prazo para interposição
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de emendas, ao Projeto de Lei Nº 51/17 do Executivo, que trata do orçamento anual
para o exercício financeiro de 2018. Em seguida, deixou o livro de inscrição à disposição
dos Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra em Explicações
Pessoais. Pela Ordem com a palavra o Vereador Camilo Rafagnin explanou sobre o Dia
da Consciência Negra, comentou sobre o Projeto de Lei Nº 35/17 do Legislativo que
institui o Estatuto do Parto Humanizado e por fim falou sobre o encontro regional do PT.
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 vinte e um 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 trinta 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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