ATA Nº 3645 – DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às
catorze horas, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, 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. Na sequência, colocou em discussão a Ata nº 3644 da décima nona Sessão
Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade, com
ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em seguida, a Senhora Presidente solicitou
que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário das correspondências
recebidas e expedidas: Requerimento Nº 090/18 de autoria do Vereador Pedro
Claudionor dos Santos - solicitando que o Executivo Municipal regulamente a
padronização visual dos veículos de táxis em Francisco Beltrão; Requerimento Nº
091/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando informações da viabilidade
de proceder estudos e projeto técnico para ligação da Rua Antonio Carneiro Neto com a
Avenida Luiz Antonio Faedo; Requerimento Nº 092/18 de autoria da Vereadora Daniela
Celuppi - solicitando relatório de horas extras praticadas pelos servidores locados na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, bem como relatório dos cargos de
provimento em comissão e funções gratificadas; Indicação Nº 093/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda estudos no sentido de viabilizar a
instalação de um radar eletrônico na Avenida Guiomar Lopes, mais precisamente nas
proximidades da Farmácia Cristo Rei; Indicação Nº 094/18 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda pavimentação asfaltica na rua Maravilha,
no bairro São Cristovão; Indicação Nº 095/18 de autoria do Vereador Aires Tomazoni indicando que se proceda perfuração de um poço artesiano na Comunidade Água
Vermelha; Ofício do CDL - sobre descarte de lâmpadas queimadas; Ofício Nº 956/18 da
Caixa Econômica Federal - informando extinção do contrato de repasse Nº
833628/2016; Balanço Geral Exercício 2017 - ofício nº 40/18 do Prefeito Municipal que
encaminha prestação de contas do Município do exercício de 2017 para a Câmara
Municipal e cópia do Ofício 41/18 que encaminha contas do exercício 2017 para o
Tribunal de Contas. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a
Senhora Presidente determinou a inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos
Requerimentos nºs 90, 91 e 92/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 93, 94 e
95/18 ao Executivo Municipal para estudos e viabilidade de atendimento e a devida
destinação das demais correspondências. Em seguida, deixou o livro de inscrição a
disposição dos Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra em Grande
Expediente. Com a palavra a Vereadora Daniela Celuppi discorreu sobre o
Requerimento Nº 88/18 de sua autoria sobre cascalheiras no Município. Não havendo
mais oradores inscritos, a Senhora Presidente anunciou a pauta dos trabalhos da
presente Sessão que consta da seguinte ordem do dia: Primeira Discussão e Votação
do Projeto de Lei Nº 009/18 do Executivo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs
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87, 88 e 89/18. Neste momento, a Senhora Presidente determinou a suspensão da
sessão por oito minutos. Reabertos os trabalhos, colocou em pauta o Projeto de Lei Nº
009/18 do Executivo em Primeira Discussão e Votação. Autoriza o Executivo Municipal a
realizar concessão administrativa com Fundação da Unidade Rotária de Francisco
Beltrão – FURBE. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado
por unanimidade, sem emenda, em primeira discussão e votação, com ausência da
Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 87/18 de autoria do
Vereador Camilo Rafagnin. Em discussão, o Vereador Camilo justificou o objetivo do
seu Requerimento que solicita informações se há estudos para obras de readequação
da configuração atual da Rua Maringá, em especial entre a Rua Maranhão e Avenida
Santo Fregonese, com projetos para melhorias no fluxo e reestruturação de medidas de
segurança nos cruzamentos e falou sobre sua preocupação com relação ao assunto
para redução de acidentes. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência
da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 88/18 de autoria da
Vereadora Daniela Celuppi. Em discussão, o Vereador Evandro parabenizou a
Vereadora proponente e comentou sobre o assunto, que solicita ao Executivo Municipal
a possibilidade de adquirir cascalheiras, com objetivo de ampliar e acelerar a extração
de cascalho para oferecer condições de atender ao máximo possível as estradas do
interior do município e não prejudicar os proprietários rurais. Em votação, foi aprovado
por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. 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 89/18 de
autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel. Em discussão, a Vereadora Elenir
discorreu sobre o objetivo do Requerimento que solicita aplicabilidade e fiscalização da
reforma e manutenção das calçadas conforme Lei nº. 4.328/2015. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Encerrada a
discussão e votação o Vice-Presidente 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: Segunda Discussão e Votação do
Projeto de Lei Nº 009/18 do Executivo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 90,
91 e 92/18. Na sequência, 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 cumprimentou aos presentes e falou sobre a
missão dos Vereadores. Pela Ordem com a palavra o Vereador Aires Tomazoni falou
sobre a importância da participação da população nas sessões e o acompanhamento do
trabalho dos Vereadores. Pela Ordem com a palavra a Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini falou da sua preocupação com relação aos bens públicos e contou que está
pleiteando estacionamento gratuito para os idosos. Pela Ordem com a palavra o
Vereador Silmar Gallina, que declinou. 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 dezessete de abril
de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, às catorze horas, sendo
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encerrada a presente Sessão às catorze horas e cinquenta 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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