ATA Nº 3649 – DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos sete dias do mês de maio 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 Silmar Gallina para que procedesse a leitura de um
trecho da Bíblia e após convidou todos os presentes para que entoassem o Hino de
Francisco Beltrão. Na sequência, colocou em discussão a Ata nº 3648 da vigésima
terceira Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi aprovada por
unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em seguida, a
Senhora Presidente determinou a suspensão da sessão por dez minutos. Reabertos os
trabalhos, solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário das
correspondências recebidas e expedidas: Projeto de Lei Nº 12/18 do Executivo - Cria no
Município de Francisco Beltrão o PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA para atender as
normas de proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes; Projeto de Lei
Nº 13/18 do Executivo - Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso,
com encargos, de bem imóvel, à empresa MASTER BIKE INDÚSTRIA DE BICICLETAS
LTDA; Projeto de Lei Nº 14/18 do Executivo - Autoriza o Executivo Municipal a conceder
direito real de uso, com encargos, de bem imóvel, à MARRECAS COOPERATIVA DE
RECICLADOS; Projeto de Lei Nº 17/18 do Executivo - Dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária do Município de Francisco Beltrão para o exercício de
2019; Projeto de Lei Nº 11/18 do Legislativo - Institui a Semana Municipal de Incentivo à
Adoção de Crianças e Adolescentes no município de Francisco Beltrão-PR; Projeto de
Lei Nº 12/18 do Legislativo de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - Altera dispositivos
da Lei Municipal nº. 4.565, de 25 de abril de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de registro e identificação de cães e gatos no Município de Francisco Beltrão/PR;
Requerimento Nº 100/18 de autoria dos Vereadores Pedro Claudionor dos Santos e
Rodrigo Inhoatto - solicitando informações sobre a viabilidade técnica e política de ser
apresentado, por iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, projeto de lei ordinária que institui
no sistema municipal de ensino de Francisco Beltrão o “Programa Escola sem Partido”;
Requerimento Nº 101/18 de autoria do Vereador Silmar Gallina - solicitando informações
da viabilidade de implantar um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI no Distrito
de Nova Concórdia; Requerimento Nº 102/18 de autoria do Vereador Valmir Antonio
Tonello - solicitando informações da viabilidade de estender o horário de atendimento
dos Centros de Educação Infantil dos Bairros São Miguel e Pinheirão para o período
noturno; Indicação Nº 103/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que
se proceda pavimentação asfáltica na Rua Rua Argentino Salvatti, no bairro Antônio de
Paiva Cantelmo; Indicação Nº 104/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel indicando que se proceda estudos no sentido de viabilizar a implantação de um ponto de
ônibus na frente da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Francisco Beltrão; Indicação Nº 105/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel
- indicando que se proceda pavimentação asfaltica na Alameda Gralha Azul, mais
precisamente em frente a Escola Municipal Professor Pedro Algeri; Indicação Nº 106/18
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de autoria do Vereador Silmar Gallina - indicando que se proceda estudos visando a
readequação da largura da Rua Palmas, mais precisamente trecho entre as Ruas
Antonio Carneiro Neto e Alagoas; Indicação Nº 107/18 de autoria do Vereador Evandro
Wessler - indicando que se proceda melhorias na iluminação pública da praça do Bairro
Vila Nova; Indicação Nº 108/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini indicando que se proceda estudos no sentido de viabilizar a instalação de um aparelho
de ar condicionado na brinquedoteca do CMEI Luiz Carlos Santos da Silva – Tio Didio;
Indicação Nº 109/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se
proceda colocação de palanques de concreto para instalação de telas de proteção, bem
como efetuar serviços de drenagem com maquinas nos arredores do campo de futebol
da Comunidade Menino Jesus; Ofício Nº 57/18 da Diretora de Assistência Social do
Município de Francisco Beltrão - em resposta ao Requerimento Nº 56/18 de autoria do
Vereador Camilo Rafagnin; Ofício nº 049/2018 da ASJUR - encaminhando relatório
circunstanciado das atividades desenvolvidas pela entidade no exercício de 2017 em
virtude da concessão do titulo de Utilidade Pública Municipal ao Centro de Integração
Empresa-Escola do Paraná - CIEE/PR; Ofício nº 13/18 do Colégio Nossa Senhora da
Glória - solicitando espaço na tribuna no dia 15/05 para apresentar o Projeto
Interdisciplinar "Roda D'água"; Ofício nº 643/18 do Tribunal Regional Eleitoral solicitando o empréstimo do auditório da Câmara de Vereadores para sediar o curso
sobre as eleições 2018, no dia 23 de maio, das 8 às 18 horas; Ofício nº 117/18 do 30º
Ciretran - solicitando espaço no dia 08/05/18 para realização da abertura do Maio
Amarelo/2018; Ofício nº 1157/18 da Caixa Econômica Federal - notificando créditos de
recursos financeiros sob bloqueio; E-mail do Senhor Reinaldo Alaor Rodrigues assunto: a modernidade já está acabando e ainda não chegamos nela; Convite do
Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão - para reunião ordinária, no dia 09
de maio de 2018, as 08h30min, no Centro de Saúde da Cango; Comunicados do
Ministério da Educação - informando liberação de recursos financeiros. Após a leitura
das correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou o
encaminhamento dos Projetos de Leis Nºs 012, 013, 014 e 017/18 do Executivo e Nºs
010 e 011/18 do Legislativo aos Senhores Vereadores e Comissões para estudos e
emissão de pareceres. A inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos
Requerimentos nºs 100, 101 e 102/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 103 a
109/18 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: Primeira
Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 009/18 do Legislativo; Discussão e votação
dos Requerimentos Nºs 98 e 99/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº 009/18 do Legislativo
de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello em Primeira Discussão e Votação. Proíbe
a inauguração e entrega de obras públicas inacabadas, ou que não atendam a
finalidade a que se destinam, no Município de Francisco Beltrão – Estado do Paraná. O
Vereador proponente solicitou a retirada de pauta do projeto por trinta dias. Em pauta o
Página 2 de 3

Requerimento Nº 98/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin. Em discussão, não
houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do
Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em pauta o Requerimento Nº 99/18 de autoria
da Vereadora Daniela Celuppi. Em discussão, a Vereadora Daniela explicou o intuito do
Requerimento que solicita 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. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, 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: Discussão e votação dos Requerimentos Nºs
100, 101 e 102/18. Na sequência, a Senhora Presidente informou que após o término da
próxima sessão, será aberto espaço para abertura oficial da Campanha Maio Amarelo
2018 e após o Diretor da UTFPR estará fazendo uma explanação sobre os dez anos da
instituição no Município, conforme Requerimento Nº 55/18. Informou também que a
UTFPR está fazendo uma amostra fotográfica dos dez anos da Instituição através de
quadros na entrada da Câmara Municipal. 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 Aires Tomazoni solicitou
informações se já houve a conclusão do asfalto em frente a nova escola Pedro Algeri e
discorreu sobre o Requerimento que trata do Programa Escola sem Partido, que será
votado na próxima sessão. 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 oito de maio de dois mil e dezoito,
no Plenário da Câmara Municipal, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão
às catorze horas e quarenta 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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