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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 17/04/2017, ÀS 19 HORAS 

 
1 – ABERTURA: 
 
1.1 – 8.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017, 13.ª LEGISLATURA; 
 
1.2  – ORAÇÃO UNIVERSAL DO PAI NOSSO. 
 
* O Presidente poderá conceder a palavra a um dos Vereadores para que faça uma saudação ao público 
presente.  
 
2 – ATA DA SESSÃO ANTERIOR, da qual não é obrigatória a leitura, não precisa ser colocada em 
votação, e se não houver nenhuma impugnação declara a ATA aprovada. 
 
3 – Presidente passa a palavra à 1.ª Secretária – Vereadora Luzyanna– para que realize a LEITURA 
DO EXPEDIENTE. 
 
** Uso da Tribuna pelo Sr. Jonas Ferreira Bahia. 
 
4 – TRIBUNA – Presidente passa a palavra ao 2.º Secretário – Vereador Samoel – para que proceda a 
chamada dos Vereadores inscritos para discursar na Tribuna.  
 
5 – Presidente pergunta aos interessados e faz a INSCRIÇÃO PARA O USO DA PALAVRA EM 
“EXPLICAÇÕES PESSOAIS” (3 minutos ao final da sessão para cada Vereador inscrito). 
  
6 – ORDEM DO DIA: 
 
6.1 – ANTEPROJETO DE LEI N.º 1.013/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir 
mensalmente com a Associação dos Municípios do Paraná – AMP. (ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA 
VOTAÇÃO; já está em regime de urgência especial, pois foi aprovado o Requerimento n.º 09/2017 na 
última sessão); 
 
6.2 – REQUERIMENTO N.º 11/2017, requerendo a tramitação em regime de urgência especial para o 
Anteprojeto de Lei n.º 1.014, Substitutivo ao de n.º 1.012/2017, que autoriza o poder executivo 
municipal a contratar operações de crédito com a agência de fomento do Paraná S.A e dá outras 
providências. (ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA VOTAÇÃO; votação nomimal); 
 
6.3 – ANTEPROJETO DE LEI N.º 1.014/2017, que Substitutivo ao de n.º 1.012/2017, que autoriza o 
poder executivo municipal a contratar operações de crédito com a agência de fomento do Paraná S.A e 
dá outras providências. (ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA VOTAÇÃO, se aprovado o Requerimento 
n.º 11/2017); 
 
6.4 – REQUERIMENTO N.º 05/2017, subscrito pela Vereadora Luzyanna Rocha Tavares, requerendo 
que seja discutida a possibilidade de transmissão ao vivo das sessões ordinárias da Câmara Municipal 
na Rádio Pioneira, e também a possibilidade de transmitir a sessão ao vivo na Fanpage da Câmara na 
rede social Facebook. (ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA VOTAÇÃO); 
 
6.5 – INDICAÇÕES N.ºs 12 e 13/2017 da Vereadora Luzyanna Rocha Tavares, indicando o seguinte: 
12. Que sejam efetuadas melhorias na estrada que liga o Município de Pinhão à Santa Clara; 13. Que 
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sejam efetuadas melhorias na estrada que liga o Município de Pinhão à Localidade de Zattarlândia. 
(ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA VOTAÇÃO); 
 
6.6 – INDICAÇÃO N.º 11/2017 do Vereador Samoel Ribeiro, indicando que seja feita, com urgência, 
a estrada que liga Divineia à Vila dos Pescadores, seguindo até a Balsa no Rio Foz do Areia, num 
trajeto de aproximadamente 4 km. (ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA VOTAÇÃO); 
 
6.7 – INDICAÇÔES N.ºs 08, 09 e 10/2017 do Vereador Alexandro Caldas Camargo, indicando o 
seguinte: 08. Que seja estudada a possibilidade de implantação de Câmeras de monitoramento para 
serem instaladas no Centro, nas praças e nas entradas e saídas de nossa cidade; 09. Que seja feita a 
readequação e cascalhamento da estrada que liga a Balsa São Pedro até a Comunidade de Faxinal dos 
Coutos; 10. Que seja feito o cascalhamento da estrada do transporte escolar da Serra da Água Branca 
que dá acesso à propriedade da Dona Angelina ligando a Comunidade de Pocinhos à estrada do 
Pinhalzinho (Bar do Sinito Tula).  (ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA VOTAÇÃO); 
 
6.8 – INDICAÇÕES N.ºs 16 e 17/2017 da Vereadora Letícia Martins, indicando o seguinte: 16. Que 
seja ampliado o Centro de Eventos João Maria Rocha (Rochinha), no Parque Coronel Lustosa; 17. Que 
seja efetuada a manutenção da estrada rural na Localidade de Três Barras, no trecho entre o 
Assentamento Rocio até a ponte do Rio D’Areia, urgentemente. (ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA 
VOTAÇÃO); 
 
6.9 – INDICAÇÃO N.º 14/2017 DO Vereador Lindomar Paulo do Nascimento, indicando que sejam 
construídas duas salas de aula na Escola Rural Municipal João José Zattar, aumentado o pavilhão (área 
coberta) e que seja colocado grade de proteção entre a Escola Municipal e o Colégio Estadual de 
Campo São José. (DISCUSSÃO – ÚNICA VOTAÇÃO);       
 
6.10 – INDICAÇÃO N.º 17/2017 do Vereador Luciano Henrique Padilha, indicando que seja alocada a 
Clínica de Psicopedagogia da SMEC em local apropriado. (ÚNICA DISCUSSÃO – ÚNICA 
VOTAÇÃO);  
 
6.11 – INDICAÇÃO N.º 05/2017 do Vereador Osvaldeci Lima (Cunha), indicando que sejam 
realizados com urgência reparos na estrada dos Coutos, que liga a propriedade do Sr. Antonio doim até 
a Balsa São Pedro, a pedido do Sr. Dino Baggio e demais moradores. (ÚNICA DISCUSSÃO – 
ÚNICA VOTAÇÃO).  
  
7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS (3 minutos para cada Vereador inscrito, em pé, no Plenário; não usa a 
Tribuna). 
 
8 – Aviso:  
8.1 – A próxima sessão ordinária será no dia 24 de abril de 2017; 
 
9 – Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a presente sessão ordinária.  
 
Câmara Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e 
dezessete, 52.º Ano de Emancipação Política. 
 
 
       Sebastião Rodrigues Bastos                                     Luzyanna Rocha Tavares 
                   Presidente                                                              1.ª Secretária 
 


