ATA Nº 3627 – DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às
catorze horas, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos, 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 Evandro Wessler para que procedesse a leitura de um
trecho da Bíblia. Na sequência, colocou em discussão a Ata nº 3626 da primeira Sessão
Ordinária, realizada em cinco de fevereiro de dois mil e dezoito, não havendo
manifestações em votação foi aprovada por unanimidade, com ausência do Vereador
Pedro Claudionor dos Santos. A seguir a Senhora Presidente solicitou que o Senhor
Secretário desse conhecimento ao Plenário das correspondências recebidas e
expedidas: Moção de Reconhecimento Nº 001/18 de autoria da Vereadora Franciele
Schmitz - , propõe que seja endereçado MOÇÃO DE RECONHECIMENTO, com
entrega de placa ao PADRE DILONEI PEDRO MULLER, pelos relevantes serviços
prestados a Diocese e a comunidade de Francisco Beltrão nesses oito anos. Solicitamos
que a placa seja entregue no dia 5 de março de 2018, após os trabalhos Legislativos;
Requerimento Nº 005/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - solicitando
informações das parcerias firmadas entre o Poder Público Municipal e a União das
Associações Beltronenses - UNIBEL; Requerimento Nº 006/18 de autoria dos
Vereadores Aires Tomazoni, Camilo Rafagnin, Daniela Celuppi e Evandro Wessler solicitando informações de como esta sendo aplicado os recursos oriundos da
contratação de operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. no
valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) (Lei nº 4.481, de 07.06.17) na
execução do seguintes projetos: I - pavimentação de vias urbanas no valor de R$
2.500.000,00. (denominação das vias contempladas); II – trincheira no acesso ao Bairro
Padre Ulrico no valor de R$ 2.500.000,00 (projeto e previsão para iniciar a obra); III Implantação e melhorias em vias e portais de acesso ao Município no valor de R$
1.500.000,00 (projeto e previsão); IV - industrialização – terreno/infraestrutura no valor
de R$ 1.500.000,00 (projeto e previsão); Requerimento Nº 007/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando informações da possibilidade da proposta do
novo Plano Diretor alterar o recuo frontal obrigatório de 5 metros para 3 metros em zona
residencial; Indicação Nº 007/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando
que se proceda melhorias na estrada vicinal da Linha Barra do Jacutinga, bem como
reconstrução da ponte que dá acesso as comunidades São Braz, Palmeirinha, KM 20,
Rio Macaco e demais localidades; Indicação Nº 008/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto - indicando que se proceda a colocação de faixa elevada na Rua Colorado, nas
proximidades com a esquina da Rua Pedro Burdun, Bairro Antonio de Paiva Cantelmo;
Indicação Nº 009/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que
se proceda melhorias nas estradas vicinais da Comunidade Assentamento Missões Nova União. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora
Presidente determinou a inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos
Requerimentos nºs 005, 006 e 007/18 e da Moção de Reconhecimento Nº 001/18 e o
encaminhamento das Indicações nºs 007, 008 e 009/18 ao Executivo Municipal para
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estudos e viabilidade de atendimento e a devida destinação das demais
correspondências. Neste momento, a Senhora Presidente deixou o livro de inscrição a
disposição dos Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra em Grande
Expediente. Não havendo oradores inscritos, anunciou a pauta da Ordem do Dia da
presente Sessão: Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 001, 002, 003 e 004/18.
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 001/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel. Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com
ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Encerrada a discussão e votação
o Vice-Presidente repassou a Presidência a Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o
Requerimento Nº 002/18 de autoria do Vereador Silmar Gallina. Em discussão, o
Vereador Silmar justificou o objetivo do Requerimento que solicita informações se há
estudos ou projeto para pastilhamento da Torre da Concatedral Nossa Senhora da
Gloria, especialmente por se tratar de um importante ponto turístico do Município. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor
dos Santos. Em pauta o Requerimento Nº 003/18 de autoria do Vereador Camilo
Rafagnin. Em discussão, o Vereador Camilo discorreu sobre o objetivo do Requerimento
que solicita relatório documental de estudos do impacto ambiental e social do projeto de
contenção das cheias no Rio Marrecas e questionou o que acontecerá com as famílias
que moram abaixo do túnel que será construído. O Vereador José Carlos explicou como
será o Projeto de contenção das cheias no Rio Marrecas. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em pauta o
Requerimento Nº 004/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o
Vereador Rodrigo se manifestou sobre o Requerimento nº 003/18 de autoria do
Vereador Camilo, recordando que fez um Requerimento solicitando que alguém do
Executivo explicasse o cronograma das obras no Rio Marrecas aos Vereadores. Com
relação ao requerimento em pauta explicou o objetivo do mesmo que solicita
informações da viabilidade de adequar a estrutura física do antigo colégio do Rio Tuna
em clube para idosos. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do
Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Neste momento, a Senhora Presidente solicitou
que os Senhores Vereadores procedessem votação nominal para decidir a favor ou
contra ao ponto facultativo no dia doze de fevereiro de dois mil e dezoito, segunda-feira
que antecede o Carnaval. Os Vereadores solicitaram tempo para discutir sobre o
assunto. Em votação nominal, foi reprovado por unanimidade a realização do ponto
facultativo, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Esgotada a ordem
do dia da presente Sessão, a Senhora Presidente anunciou a pauta dos trabalhos da
próxima Sessão Ordinária, que consta da seguinte Ordem do Dia: Discussão e votação
dos Requerimentos Nºs 005, 006 e 007/18; Discussão e Votação da Moção de
Reconhecimento Nº 001/18. Em seguida, 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
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Ordinária, a realizar-se no dia doze de fevereiro de dois mil e dezoito, 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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