ATA Nº 3648 – DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil
e dezoito, às catorze horas, com presença unânime, os Senhores Vereadores reuniramse 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 Franciele Schmitz para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Na
sequência, colocou em discussão a Ata nº 3647 da vigésima segunda Sessão Ordinária,
não havendo manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a
Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário
das correspondências recebidas e expedidas: Requerimento Nº 098/18 de autoria do
Vereador Camilo Rafagnin - requer seja encaminhado Oficio ao Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico,
solicitando as seguintes informações atualizadas, referente as concessões de direito
real de uso: 1.Denominação das empresas beneficiadas e se estão cumprindo com seus
encargos; 2.Número de funcionários registrados por empresa e se estes correspondem
a Concessão de Direito Real de Uso; 3.Endereço completo das Empresas nos Distritos
Industriais e nos outros imóveis concedidos; 4.Lista atualizada das empresas que
solicitaram espaço público para sua instalação; 5.Localização das áreas que
futuramente serão destinadas a novos distritos industriais; Requerimento Nº 099/18 de
autoria da Vereadora Daniela Celuppi - solicitando informações da possibilidade da
criação de norma municipal sobre aquisição de alimentos orgânicos ou agroecológicos
para merenda escolar oriundos da agricultura familiar, em valor de, no mínimo 130%
sobre o comercializado, aos agricultores que detenham certificação orgânica; Indicação
Nº 101/18 de autoria da Vereadora Daniela Celuppi e Aires Tomazoni - indicando que se
proceda pavimentação asfaltica na Rua Elísio Vetorello, no Bairro Júpiter; Indicação Nº
102/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que se proceda
estudos no sentido de viabilizar a implantação de placa indicativa na Unidade Básica de
Saúde do Bairro Seminário; Ofício Nº1117/18 da Caixa Econômica Federal - notificando
créditos de recursos financeiros sob bloqueio; Ofício nº 103/2018 do Gabinete da
Senadora Gleisi Hoffmann - em resposta ao Requerimento Nº 14/18; E-mail do Senhor
Reinaldo Alaor Rodrigues - assunto: o sistema do pão e circo continua; Convite do
Movimento Brasil Livre - para o 1º Congresso realizado pelo Movimento Brasil Livre de
Francisco Beltrão, no dia 27 de abril de 2018, as19h30; Ofício do Gabinete do Prefeito
Municipal nº 303/18 - convidando para Audiência Pública com apresentação do Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2019, no dia 27 de abril de
2018, às 14h. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora
Presidente determinou a inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos
Requerimentos nºs 98, 99 e 100/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 101 e
102/18 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. Não havendo oradores inscritos, a Senhora Presidente anunciou a pauta
dos trabalhos da presente Sessão que consta da seguinte ordem do dia: Discussão e
Página 1 de 2

votação dos Requerimentos Nºs 96 e 97/18. Em pauta o Requerimento Nº 96/18 de
autoria da Mesa Diretora subscrito pelos demais Vereadores. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento
Nº 97/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo
falou sobre a importância da identificação das ruas. 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: Primeira Discussão e
Votação do Projeto de Lei Nº 009/18 do Legislativo; Discussão e votação dos
Requerimentos Nºs 98, 99 e 100/18. Na sequência, a Senhora Presidente informou que
após o término da presente sessão será prestada homenagem em comemoração aos
dez anos de implantação do Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária. 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 o Vereador Camilo
Rafagnin contou que participou da reunião da associação dos avicultores do sudoeste e
convidou os demais vereadores para participar da audiência para tratar sobre a parada
de produção da BRF, que será realizada no dia vinte e seis de abril, as nove horas. Pela
Ordem com a palavra o Vereador Aires Tomazoni cumprimentou aos presentes, pediu
que seja melhorada a sinalização da Avenida Antonio Silvio Barbieri. Comentou sobre a
aprovação do fundo partidário pelos Deputados Federais e se referiu ao Projeto de
Proposta de Emenda a Lei Orgânica Nº 25/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini, esclarecendo que é contrário as emendas impositivas. Pela Ordem com a
palavra a Vereadora Elenir Maciel, que declinou. Não havendo oradores inscritos, a
Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores, pertencentes a Comissão de
Finanças e Orçamentos, para participar da Audiência Pública com apresentação do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2019, no dia 27 de
abril de 2018, às catorze horas. Agradeceu a presença de todos, em especial dos
Senhores Vereadores, ficando dispensada a sessão do dia trinta de abril, sendo
destinada para reunião das comissões permanentes, e a sessão do dia primeiro de maio
devido ao feriado nacional, convocando-os para a próxima Sessão Ordinária, a realizarse no dia sete de maio de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, às
catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às catorze horas e vinte e nove
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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