ATA Nº 3618 – DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Aos vinte e oito 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
ao Vereador Pedro Claudionor dos Santos para que procedesse a leitura de um trecho
da Bíblia. Em seguida, colocou em discussão a Ata nº 3617 da Septuagésima Quarta
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:
Requerimento Nº 348/17 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos solicitando informações se há viabilidade de municipalizar o trecho compreendido entre
o trevo do Bairro Marrecas até a divisa com o município de Marmeleiro (PR 483);
Requerimento Nº 349/17 de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello - solicitando
informações se há esta previsto a instalação de câmeras de monitoramento em locais
estratégicos dos Bairros São Miguel e Cristo Rei; Requerimento Nº 350/17 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando informações da possibilidade de ampliar o
atendimento médico da unidade de saúde da comunidade do Assentamento Missões;
Indicação Nº 329/17 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se
proceda pavimentação asfaltica na Rua Pelicano no bairro Padre Ulrico; Indicação Nº
330/17 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando ao DER-Departamento de
Estradas e Rodagem que proceda estudos no sentido de viabilizar a implantação de
uma faixa elevada na Rua Odósio Dalla Maria, no bairro Pinheirão; Indicação Nº 331/17
de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda melhorias nas
estradas vicinais das Comunidades Rio Ligação, Ponte Nova do Cotegipe, Rio Saltinho,
Barra Bonita e Rio Serrinho; Ofício do Vereador Pedro Claudionor dos Santos solicitando arquivamento dos Projetos de Leis Nºs 11 e 14/17 de sua autoria, tendo em
vista que os mesmos precisam de mais estudos e serão apresentados novamente no
exercício de 2018. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a
Senhora Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão dos
Requerimentos Nºs 348, 349 e 350/17 e o encaminhamento das Indicações Nºs 329,
330 e 331/17 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 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. Em pauta o Projeto de Lei Nº 54/17 do
Executivo em Segunda 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, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emendas, em segunda
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discussão e votação e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o
Requerimento Nº 339/17 de autoria do Vereador Silmar Gallina. Em discussão, não
houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o
Requerimento Nº 340/17 de autoria da Vereadora Franciele Schmitz. Em discussão, não
houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o
Requerimento Nº 341/17 de autoria do Vereador Aires Tomazoni. Em discussão, não
houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o
Requerimento Nº 342/17 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o
Vereador Rodrigo justificou o objetivo da matéria que solicita 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. Em votação,
foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 343/17 de autoria da
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em discussão, a Vereadora proponente se
manifestou explicando o intuito do Requerimento que solicita informações se há projeto
previsto para pavimentação com pedras irregulares na comunidade de Vila Rural Gralha
Azul – KM 20. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº
344/17 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin. Em discussão, o Vereador Camilo se
manifestou sobre o Requerimento que solicita 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. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 345/17 de autoria da
Vereadora Franciele Schmitz. Em discussão, a Vereadora proponente da matéria
justificou o objetivo da mesma que solicita estudos para construção de acostamento na
PR 475 – entre as comunidades de Rio do Mato e Nova Concórdia. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 346/17 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo explicou o objetivo do
Requerimento que solicita informações da possibilidade de ampliar os banheiros no
Estádio Anilado. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Neste momento, a Senhora
Presidente determinou a suspensão da Sessão por dois minutos. Reabertos os
trabalhos, colocou em pauta o Requerimento Nº 347/17 subscrito por todos os
Vereadores. Em discussão não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em pauta a Moção de Aplauso Nº 010/17 de autoria da Vereadora
Franciele Schmitz. Em discussão, a Vereadora Franciele explanou sobre o objetivo da
proposição que requer o endereçamento de 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. 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 dos Projetos de Lei Nºs 51 e 56/17 do Executivo;
Primeira Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 30, 34, 38, 39 e 42/17 do
Legislativo; Discussão e Votação dos Requerimentos Nºs 318, 348, 348 e 350/17. Em
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seguida, a Senhora Presidente lembrou aos Senhores Vereadores que no dia dois de
dezembro será realizada entrega da placa de homenagem ao Marreco Futsal e ao atleta
Sinoê, no ginásio Arrudão. 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 quatro de dezembro 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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