ATA Nº 3617 – DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois
mil e dezessete, às dezenove horas, com presença unânime, os Senhores Vereadores
reuniram-se no Centro Comunitário do Bairro Júpiter em Francisco Beltrão-PR, sob a
Presidência da Vereadora Elenir de Souza Maciel. A Senhora Presidente solicitou à
Vereadora Daniela Celuppi para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em
seguida, colocou em discussão a Ata nº 3615 da Septuagésima Terceira Sessão
Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade. Em
discussão a Ata nº 3616 da Sessão Solene de entrega de Título de Cidadão Honorário
do Município de Francisco Beltrão ao Senhor Wilmar Reichembach, 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 56/17 do Executivo Autoriza o Executivo Municipal a receber parte do imóvel que denomina, como
antecipação da área institucional de que trata o Art. 41, § 1º, inciso I, da Lei Municipal nº
3.372, de 13 de julho de 2007 e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 41/17 do
Legislativo de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - Dispõe sobre a matrícula
informatizada de alunos na Rede Municipal de Educação via Internet no Município de
Francisco Beltrão e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 42/17 do Legislativo de
autoria das Vereadoras Franciele Schmitz e Daniela Celuppi - Dispõe sobre a matrícula
informatizada de alunos na Rede Municipal de Educação via Internet no Município de
Francisco Beltrão e dá outras providências; Moção de Aplauso Nº 010/17 de autoria da
Vereadora Franciele Schmitz - requer que seja endereçado MOÇÃO DE APLAUSO,
com entrega de certificado, em data a ser agendada, a atleta de BMX Freestyle
EDUARDA BORDIGNON por todas as conquistas na modalidade e em especial pela
conquista da vaga para as Olimpíadas Juvenis em Buenos Aires 2018; Emenda Aditiva
Nº 001/17 ao Projeto de Lei nº 51/17 do Executivo de autoria da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini - Realizar recapeamento asfáltico com concreto betuminoso (CBUQ)
sobre calçamento existente em estradas vicinais, incluindo as estradas vicinais da
rodovia PR 483 até a comunidade de Barra Bonita e da rodovia PR 483 até a
comunidade de Ponte Nova do Cotegipe; Emenda Aditiva Nº 002/17 ao Projeto de Lei nº
51/17 do Executivo de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel - Conclusão da obra
de elevação das paredes do cemitério municipal Pe. Artur Vangel, com reforma interna
nos corredores, na capela de celebração e implantação de um portão com portal na
parte central, um na lateral em frente a Capela Mortuária Cristo Ressuscitado e um nos
fundos do cemitério na Rua Guaporé e implantação de um ossário municipal; Emenda
Aditiva Nº 003/17 ao Projeto de Lei nº 51/17 do Executivo de autoria da Vereadora Elenir
de Souza Maciel - Modernizar e Reurbanizar as vias, incluindo as Ruas Tenente
Camargo e União da Vitória; Emenda Aditiva Nº 004/17 ao Projeto de Lei nº 51/17 do
Executivo de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello - Viabilizar recursos junto a
outras esferas de governo para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para
associações de moradores da área rural, incluindo plantadeiras para as comunidades de
Rio Guarapuava e Água Vermelha; Emenda Aditiva Nº 005/17 ao Projeto de Lei nº 51/17
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do Executivo de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello - Realizar pavimentação
asfáltica em vias urbanas, incluindo as Ruas Rio Negro, Tupiniquim, Tocantins, São
Gabriel, José Bonifácio, Campos Sales, São Francisco, Marechal H. da Fonseca, São
Miguel, Santa Ana, Eduardo Faust e João Goulart; Emenda Aditiva Nº 006/17 ao Projeto
de Lei nº 51/17 do Executivo de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Daniela
Celuppi - Realizar reforma de pontes, obras de melhorias em cabeceiras e pontes
depreciadas, incluindo as pontes entre as comunidades de Volta Grande e Menino
Jesus e Volta Grande e Linha São Sebastião; Requerimento Nº 339/17 de autoria do
Vereador Silmar Gallina - solicitando abono de falta da Sessão Ordinária do dia 21 de
novembro de 2017; Requerimento Nº 340/17 de autoria da Vereadora Franciele Schmitz
- solicitando abono de falta da Sessão Ordinária do dia 21 de novembro de 2017;
Requerimento Nº 341/17 de autoria do Vereador Aires Vicente Tomazoni - solicitando
abono de falta da Sessão Ordinária do dia 21 de novembro de 2017; Requerimento Nº
342/17 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando a possibilidade do Setor
Competente fazer apresentação técnica do projeto de contenção das cheias do Rio
Marrecas, na Câmara municipal de Vereadores em data a ser agendada; Requerimento
Nº 343/17 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - solicitando informações
se há projeto previsto para pavimentação com pedras irregulares na comunidade de Vila
Rural Gralha Azul – KM 20; Requerimento Nº 344/17 de autoria do Vereador Camilo
Rafagnin - solicitando as seguintes informações referente a aplicabilidade da Lei
Municipal nº 4.328/2015 que regulamentou o Códigos de Obras e de Posturas no que se
refere ao estabelecimento de regras específicas para a construção, recuperação e
manutenção dos passeios públicos no Município de Francisco Beltrão: Denominação
dos Proprietários de imóveis ou concessionárias de serviços públicos que executaram
ou recuperaram suas calçadas no exercício de 2017 e lista atualizada de interessados
em fazer adequação nas calçadas; Requerimento Nº 345/17 de autoria da Vereadora
Franciele Schmitz - solicitando seja encaminhado Ofício ao Escritório Regional do
Departamento de Estradas de Rodagens - DER de Francisco Beltrão, solicitando
estudos para construção de acostamento (área de recuo) na PR 475 - entre as
comunidades de Rio do Mato e Nova Concórdia; Requerimento Nº 346/17 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando informações da possibilidade de ampliar os
banheiros no Estádio Anilado; Requerimento Nº 347/17 de autoria da Mesa Diretora
subscrito pelos demais Vereadores - solicitando informações da viabilidade de efetuar
as seguintes melhorias e obras para o BAIRRO JÚPITER: 1.Construção de uma
unidade de saúde com ESF no terreno da associação de moradores ao lado do colégio;
2.Construção de uma faixa elevada em frente a associação de moradores; 3.Tubulação
do córrego entre o colégio João Paulo II e a associação; 4.Reparo das vias públicas
danificadas pela rede de esgoto que estão precárias; 5.Melhorias na sede da
associação de moradores do bairro; 6.implantar estacionamento somente em um dos
lados da Rua Francisco Borguesan; 7.vedar a rede de esgoto aberta da Rua Felicio
Manfroi; 8.aquisição de tela para o campo de futebol; 9.implantação de ponto de ônibus
entre a Ruas Francisco Borguesan e Lajes e reforma no ponto na Travessa dos
Pássaros; 10.implantação de Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI;
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11.pavimentação asfáltica e nas Ruas Santa Rosa, Travessa Las Palmas, Caxias do
Sul; 12.Implantação de galeria pluvial na Rua São Cristóvão com as Ruas Lás Palmas e
Santa Rosa; 13.Implantação da rede de iluminação pública na Rua Bento Gonçalves;
14.Denominação das Ruas Gentil Albertoni e Ângelo Pelizzer com placas de
identificação; 15.Implantação de um ponto de taxi; 16.Canalização do córrego para
abertura de via púbica; 17.Implantação de um semáforo na Avenida Atílio Fontana com
a Rua Lajes; Indicação Nº 325/17 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando
que se que proceda estudos no sentido de viabilizar tubulação e canalização de toda
extensão do Córrego no Bairro Júpiter; Indicação Nº 326/17 de autoria da Vereadora
Franciele Schmitz - indicando que se proceda reparos no sistema de iluminação pública
da Rua Curitiba, mais precisamente em frente ao Bar Empório 46; Indicação Nº 327/17
de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda as seguintes
melhorias na Rua Tiete, Bairro Pinheirinho: colocação de galerias pluviais e
pavimentação asfaltica em toda sua extensão; Indicação Nº 328/17 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda estudos no sentido de viabilizar a
reforma das seguintes ponte: Barrinha, que liga as Comunidades de Rio Palmeirinha,
São Brás/Km 20 e Ponte que liga as Comunidades Barra Bonita e Ponte Nova do
Cotegipe. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora
Presidente determinou o encaminhamento dos Projetos de Lei Nºs 41 e 42/17 do
Legislativo e do Projeto de Lei Nº 56/17 do Executivo e das Emendas Aditivas Nºs 001,
002, 003, 003, 004, 005 e 006/17 ao Projeto de Lei Nº 51/17 do Executivo aos Senhores
Vereadores e Comissões para estudos e emissão de pareceres. A inclusão na Ordem
do Dia da próxima Sessão dos Requerimentos Nºs 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,
346 e 347/17 e da Moção de Aplauso Nº 10/17 e o encaminhamento das Indicações Nºs
325, 326, 327 e 328/17 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: 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 Votação dos
Requerimentos Nºs 334, 335, 336, 337 e 338/17. Em pauta o Projeto de Lei Nº 54/17 do
Executivo em Primeira Discussão e Votação. 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. Em discussão, a
Vereadora Franciele Schmitz justificou o objetivo do Projeto. Em votação, foi aprovado
por unanimidade, sem emendas, em primeira discussão e votação. 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 mesmo por cinco dias. Em pauta o Projeto
de Lei Nº 38/17 do Legislativo de autoria da Vereadora Daniela Celuppi subscrito pelo
Vereador Evandro Wessler em Primeira Discussão e Votação. Cria o PROGRAMA DE
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HORTA COMUNITÁRIA do município de Francisco Beltrão-Pr e dá outras providências.
Em discussão, a Vereadora proponente solicitou a retirada de pauta do mesmo por
cinco dias. Tendo em vista que a próxima matéria é de autoria da Senhora Presidente, a
mesma repassou a Presidência ao Vice-Presidente Vereador Silmar Gallina. Em pauta o
Requerimento Nº 334/17 de autoria da Vereadora Elenir Maciel. Em discussão, a
Vereadora Elenir se manifestou explicando o objetivo do Requerimento que solicita
informações da possibilidade de ampliar as estruturas físicas dos CMEIs, adequando
para destinação especifica de berçário. Em votação, foi aprovado por unanimidade.
Encerrada a discussão e votação o Vice-Presidente repassou a Presidência a
Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o Requerimento Nº 335/17 de autoria da Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini. Em discussão, a Vereadora Maria de Lourdes explanou sobre
o objetivo do Requerimento que solicita 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. Os Vereadores Rodrigo Inhoatto, Franciele
Schmitz e José Carlos Kniphoff também se manifestaram sobre o assunto. Em votação,
foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 336/17 de autoria do
Vereador Camilo Rafagnin. Em discussão, o Vereador Camilo explicou o objetivo do
Requerimento que solicita 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. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 337/17 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo explicou o intuito do Requerimento
que solicita 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. O Vereador Evandro Wessler parabenizou o
Vereador proponente pela iniciativa, manifestou seu apoio e discorreu sobre o assunto.
Em votação, foi aprovado por unanimidade. Tendo em vista, que a próxima matéria é de
autoria da Senhora Presidente e do Vice-Presidente Vereador Silmar Gallina, a mesma
repassou a Presidência ao Primeiro Secretário Vereador Leonardo Garcia. Em pauta o
Requerimento Nº 338/17 de autoria dos Vereadores Elenir Maciel e Silmar Gallina. Em
discussão, o Vereador Silmar justificou o Requerimento que solicita informações da
viabilidade de implantação de um Centro municipal de atendimento às Pessoas com
Surdez, com Professores, alfabetizadores de Libras e intérpretes e discorreu sobre o
assunto. As Vereadoras Maria de Lourdes Pazzini e Elenir Maciel também se
manifestaram sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Encerrada a
discussão e votação o Primeiro Secretário repassou a Presidência a Vereadora Elenir
Maciel. 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 54/17 do Executivo; Discussão e
Votação dos Requerimentos Nºs 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346 e 347/17;
Discussão e Votação da Moção de Aplauso Nº 10/17. Neste momento, foi aberto espaço
para que o Presidente da Associação de Moradores do Bairro Júpiter, Senhor Marcio
Portella, fizesse uso da palavra em nome da comunidade. Em seguida, a Senhora
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Presidente 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 de Souza Maciel cumprimentou aos presentes, falou sobre a
importância das Sessões itinerantes e explicou as funções do Vereador. Pela Ordem
com a palavra a Vereadora Maria de Lourdes Pazzini falou sobre a construção de um
centro de eventos para os idosos e uma nova escola para beneficiar a região da Cidade
Norte. Pela Ordem com a palavra o Vereador Aires Tomazoni falou sobre o papel dos
Vereadores, comentou sobre a construção do Colégio João Paulo II e falou sobre os
assuntos discutidos durante a pauta do dia. Pela Ordem com a palavra a Vereadora
Franciele Schmitz, declinou. Pela Ordem com a palavra o Vereador Silmar Gallina
comentou sobre o Requerimento que solicita a viabilidade de implantação de um Centro
municipal de atendimento às Pessoas com Surdez. 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 oito de novembro de dois mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal,
em horário regimental, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às vinte
horas e dezesseis 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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