ATA Nº 3615 – DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Aos vinte e um dias do mês de
novembro 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 Maria de Lourdes Pazzini para que
procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, colocou em discussão a Ata nº
3614 da Septuagésima Segunda 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 40/17 do Legislativo de autoria do Vereador
José Carlos Kniphoff - Institui o Disque Denúncia Contra a Corrupção no Município de
Francisco Beltrão; Requerimento Nº 334/17 de autoria da Vereadora Elenir de Souza
Maciel - solicitando informações da possibilidade de ampliar as estruturas físicas dos
Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, com duas ou mais salas onde houver
espaço físico adequado para destinação especifica de berçário; Requerimento Nº
335/17 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - solicitando informações da
viabilidade de oferecer cursos de capacitação e treinamento para os servidores públicos
municipais que atuam na linha de frente, no atendimento ao público; Requerimento Nº
336/17 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - solicitando informações se há previsão
para incluir mais um Agente Comunitário de Saúde na equipe de Estratégia Saúde da
Família da UBS do Bairro Pinheirinho, uma vez que há área descoberta por esse
serviço; Requerimento Nº 337/17 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando
informações as seguinte informações: se há estudos ou projeto para construção de
novos pontos de Mototáxi em nosso Município e se há decreto regulamentando os
pontos de mototáxi, conforme Lei Municipal nº 3.178/2005; Requerimento Nº 338/17 de
autoria dos Vereadores Elenir Maciel e Silmar Gallina - solicitando informações da
viabilidade de implantação de um Centro municipal de atendimento às Pessoas com
Surdez, com Professores, alfabetizadores de Libras e intérpretes; Indicação Nº 319/17
de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - indicando que se proceda
estudos no sentido de viabilizar o alargamento da Rua Guaporé, no bairro Presidente
Kennedy; Indicação Nº 320/17 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos indicando que se proceda a instalação de Academias da Terceira Idade no Parque
Ambiental Lago das Torres, no bairro Padre Ulrico; Indicação Nº 321/17 de autoria da
Vereadora Elenir de Souza Maciel - indicando que se proceda a aplicabilidade da Lei nº
3.345/2007, referente a fiscalização e implantação do estacionamento regulamentado
Faixa Azul, nas seguintes áreas de abrangência: Rua Antônio de Paiva Cantelmo, entre
as Ruas Ponta Grossa até a Florianópolis; Rua São Paulo, entre as Ruas Ponta Grossa
e Porto Alegre; Pátio da Rodoviária Municipal de Francisco Beltrão, entre as Ruas
Antônio de Paiva Cantelmo e Palmas; Indicação Nº 322/17 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto - indicando que se , proceda melhorias na estrada, bem como no
acesso a propriedade do Sr. Alcedir Turbim, na Comunidade Secção Progresso;
Indicação Nº 323/17 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se
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proceda estudos no sentido de viabilizar reforma no espaço físico da Associação de
Moradores do Bairro Júpiter; Indicação Nº 324/17 de autoria da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini - indicando que se proceda recuperação do morro na estrada que da
acesso a propriedade do Senhor
Antônio Andreta, na Comunidade Nova
União/Assentamento Missões. Após a leitura das correspondências recebidas e
expedidas a Senhora Presidente determinou o encaminhamento do Projeto de Lei Nº
40/17 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
334, 335, 336, 337 e 338/17 e o encaminhamento das Indicações Nºs 319, 320, 321,
322, 323 e 324/17 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
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 pauta o Projeto de Lei Nº 35/17 do
Legislativo de autoria das Vereadoras Daniela Celuppi e Franciele Schmitz em Segunda
Discussão e Votação. Institui o Estatuto do Parto Humanizado no Município de
Francisco Beltrão, e dá outras providências. 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 330/17 de autoria do Vereador Evandro Wessler. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento
Nº 331/17 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff. Em discussão, o Vereador José
Carlos se manifestou explicando o objetivo do Requerimento que solicita informações da
aplicabilidade e fiscalização da Lei Municipal nº 3.185/2005 que obriga a captação e uso
de água pluvial das novas edificações. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em
pauta o Requerimento Nº 332/17 de autoria do Vereador Valmir Tonello. Em discussão,
o Vereador Valmir Tonello se manifestou sobre o Requerimento que requer o
encaminhamento de 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, pediu o apoio dos demais Vereadores e deixou a
disposição aos que quisessem subscrever. O Vereador Rodrigo parabenizou o Vereador
proponente pela iniciativa, agradeceu o convite para subscrever o Requerimento e
manifestou seu apoio. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o
Requerimento Nº 333/17 de autoria do Vereador Leonardo Garcia. Em discussão, o
Vereador Leonardo explicou o objetivo do Requerimento que solicita informações se há
projeto para abertura da Rua Canário no Bairro Miniguaçu. 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 54/17 do Executivo; Primeira
Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 34 e 38/17 do Legislativo; Discussão e
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Votação dos Requerimentos Nºs 334, 335, 336, 337 e 338/17. Em seguida, a Senhora
Presidente lembrou aos Senhores Vereadores da Sessão Solene de entrega de Título
de Cidadão Honorário ao Senhor Wilmar Reichembach, que será realizada no dia vinte
e três de novembro de dois mil e dezessete, as dezenove horas, no Plenário da Câmara
Municipal. 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 a Vereadora Elenir Maciel felicitou a Vereadora Franciele Schmitz pelo
prêmio de Vereadora Destaque do ano de dois mil dezessete. A Vereadora Franciele
solicitou aparte e agradeceu a lembrança. 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 sete de novembro de dois mil e dezessete, no Centro Comunitário do Bairro Júpiter, às
dezenove horas, sendo encerrada a presente Sessão às catorze horas e vinte 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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