ATA Nº 3619 – DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e
dezessete, às catorze horas, com presença unânime, 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, após
convidou a todos para que entoassem o Hino de Francisco Beltrão. Em seguida, colocou
em discussão a Ata nº 3618 da Septuagésima Quinta Sessão Ordinária, não havendo
manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a Senhora
Presidente determinou a suspensão da sessão por dois minutos. Reabertos os
trabalhos, solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário das
correspondências recebidas e expedidas: Projeto de Lei Nº 57/17 do Executivo Concede cesta básica a servidores municipais para o ano de 2018; Projeto de Decreto
Legislativo Nº 005/17 - Concede licença ao Prefeito Municipal e dá outras providências;
Projeto de Lei Nº 43/17 do Legislativo de autoria da Vereadora Daniela Celuppi - Altera
disposições da Lei Municipal Nº 1.803, de 03.07.91 e dá outras providências;
Substitutivo Geral ao Projeto de Lei Nº 34/17 do Legislativo - Cria o Código de Justiça
Desportiva do Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná e dá outras
providências; Substitutivo Geral ao Projeto de Lei Nº 38/17 do Legislativo - Cria o
PROGRAMA DE HORTA COMUNITÁRIA do município de Francisco Beltrão-PR e dá
outras providências; Requerimento Nº 351/17 de autoria do Vereador Pedro Claudionor
dos Santos - solicitando que seja encaminhado Ofício ao Escritório Regional do
Departamento de Estradas de Rodagens -DER de Francisco Beltrão, solicitando projeto
para implantação de terceira faixa no Contorno Leste PR 180- trecho compreendido
entre o trevo da PR 566 até o trevo da Avenida Júlio Assis Cavalheiro; Requerimento Nº
352/17 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando que seja encaminhado
Ofício ao Executivo Municipal para interceder junto ao Governo do Estado do Paraná,
através do Deputado Estadual Ademar Traiano e à Secretaria da Segurança Pública do
Estado a viabilização de viaturas para atender os trabalhos da Patrulha Escolar
Comunitária e Proerd; Requerimento Nº 353/17 de autoria dos Vereadores Aires
Tomazoni, Camilo Rafagnin, Daniela Celuppi e Evandro Wessler - solicitando solicitando
os custos com o “Natal Encantado de Francisco Beltrão 2017”, bem como a dotação
orçamentária (cópia de processo licitatório e/ou contrato); Indicação Nº 332/17 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda reforma do ponto de
ônibus localizado na Rua Maximiliano Zancan, no bairro Jardim Itália I; Indicação Nº
333/17 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - indicando que se proceda
cascalhamento e melhorias nos bueiros da Comunidade Secção São Miguel - Linha dos
30; Indicação Nº 334/17 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - indicando que se
proceda estudos no sentido de viabilizar a construção de uma praça de lazer, bem como
a instalação de playground e Academia da Terceira Idade (ATI) no Loteamento
Coohabtran 1; Ofício Nº 582/17 do Gabinete do Prefeito Municipal - devolvendo ao
Legislativo o Projeto de Lei do Executivo Nº 44/17; Ofício Nº 583/17 do Gabinete do
Prefeito Municipal - devolvendo ao Legislativo o Projeto de Lei do Executivo Nº 45/17;
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Ofício Nº 617/17 do Gabinete do Prefeito Municipal - requerendo concessão de licença
durante o período de 26 de dezembro de 2017 à 12 de janeiro de 2018; 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 Lei Nºs 44, 45 e 57/17 do Executivo, Nº 43/17 do
Legislativo e do Projeto de Decreto Legislativo Nº 005/17 aos Senhores Vereadores e
Comissões para estudos e emissão de pareceres. A inclusão na Ordem do Dia da
presente Sessão dos Substitutivos aos Projetos de Lei Nºs 34 e 38/17 do Legislativo. A
inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão dos Requerimentos Nºs 351, 352 e
353/17 e o encaminhamento das Indicações Nºs 332, 333 e 334/17 ao Executivo
Municipal para estudos e viabilidade de atendimento e a devida destinação das demais
correspondências. Na sequência, deixou o livro de inscrição à disposição dos Senhores
Vereadores que quisessem fazer uso da palavra em Grande Expediente. Não havendo
oradores inscritos, anunciou a pauta dos trabalhos da presente Sessão que consta da
seguinte Ordem do Dia: Primeira Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 51 e
56/17 do Executivo; Primeira Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 30, 34, 38,
39 e 42/17 do Legislativo; Discussão e Votação dos Requerimentos Nºs 318, 348, 349 e
350/17. O Senhor Secretário solicitou que todos os projetos da pauta fossem lidos e
gravados pela secretaria, em razão do conhecimento dos Senhores Vereadores do teor
e extensão dos mesmos. Em pauta o Projeto de Lei Nº 51/17 do Executivo em Primeira
Discussão e Votação. Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Francisco
Beltrão para o Exercício de 2018. O presente Projeto de Lei recebeu seis Emendas
Aditivas. Em pauta a Emenda Aditiva Nº 001/17 de autoria da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini. Em discussão, se manifestaram a Vereadora Maria de Lourdes e o
Vereador Rodrigo Inhoatto. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade.
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 a
Emenda Aditiva Nº 002/17 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel. Em
discussão, se manifestaram a Vereadora Elenir Maciel e o Vereador José Carlos
Kniphoff. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade. Em pauta a Emenda
Aditiva Nº 003/17 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel. Em discussão, não
houve manifestações. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade. Encerrada
a discussão e votação o Vice-Presidente repassou a Presidência a Vereadora Elenir
Maciel. Em pauta a Emenda Aditiva Nº 004/17 de autoria do Vereador Valmir Antonio
Tonello. Em discussão, o Vereador Valmir Tonello se manifestou sobre o assunto. Em
votação, a emenda foi aprovada por unanimidade. Em pauta a Emenda Aditiva Nº
005/17 de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello. Em discussão, o Vereador Valmir
Tonello se manifestou. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade. Em pauta
a Emenda Aditiva Nº 006/17 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Daniela
Celuppi. Em discussão, o Vereador Camilo se manifestou. Em votação, a emenda foi
aprovada por unanimidade. Em discussão, ao inteiro teor do Projeto, não houve
manifestações. Em seguida a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário
fizesse a chamada dos Senhores Vereadores para que se procedesse a votação
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nominal: Vereador Aires Vicente Tomazoni votou favorável, Vereador Camilo Rafagnin
votou favorável, Vereadora Daniela Celuppi votou favorável, Vereador Evandro Wessler
votou favorável, Vereadora Franciele Schmitz votou favorável, Vereador José Carlos
Kniphoff votou favorável, Vereador Leonardo Mazzon Garcia votou favorável, Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini votou favorável, Vereador Pedro Claudionor dos Santos votou
favorável, Vereador Rodrigo Inhoatto votou favorável, Vereador Silmar Gallina votou
favorável, Vereador Valmir Antonio Tonello votou favorável. A Senhora Presidente
declarou aprovado por unanimidade, com seis emendas aditivas, em primeira discussão
e votação o Projeto de Lei Nº 51/17 do Executivo. Em pauta o Projeto de Lei Nº 56/17 do
Executivo em Primeira Discussão e Votação. Autoriza o Poder Executivo a receber parte
do imóvel que denomina, como antecipação de área institucional de que trata o Art. 41,
§ 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 3.372/2007 de 13 de julho de 2007, e dá outras
providências. Em discussão, a Vereadora Franciele Schmitz explicou o objetivo do
projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emendas, em Primeira
Discussão e Votação. Em pauta o Projeto de Lei Nº 30/17 do Legislativo de autoria da
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini em Primeira Discussão e Votação. Estabelece
diretrizes para a instalação de caçambas de lixo de uso comum, destinadas à coleta de
resíduos de construção civil acima de 30 kg no Município de Francisco Beltrão-Pr e dá
outras providências. Em discussão, a Vereadora Maria de Lourdes explicou a intenção
do projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emendas, em Primeira
Discussão e Votação. Em pauta o Projeto de Lei Nº 34/17 do Legislativo de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto em Primeira Discussão e Votação. O presente Projeto de Lei
recebeu um substitutivo. Cria o Código de Justiça Desportiva do Município de Francisco
Beltrão, Estado do Paraná e dá outras providências. Em discussão ao substitutivo, o
Vereador Rodrigo explanou sobre o código e pediu o apoio de todos os Vereadores. Em
votação, o substitutivo ao Projeto de Lei Nº 34/17 do Legislativo foi aprovado por
unanimidade e em consequência passou a ser seu inteiro teor. Em pauta o Projeto de
Lei Nº 38/17 do Legislativo de autoria dos Vereadores Evandro Wessler e Daniela
Celuppi em Primeira Discussão e Votação. O presente Projeto de Lei recebeu um
substitutivo. Cria o PROGRAMA DE HORTA COMUNITÁRIA do município de Francisco
Beltrão-Pr e dá outras providências. Em discussão, se manifestaram os Vereadores
Daniela Celuppi e Evandro Wessler. Em votação, o substitutivo ao Projeto de Lei Nº
38/17 do Legislativo foi aprovado por unanimidade e em consequência passou a ser seu
inteiro teor. Em pauta o Projeto de Lei Nº 39/17 do Legislativo de autoria dos
Vereadores Camilo Rafagnin e Franciele Schmitz em Primeira Discussão e Votação.
Dispõe sobre a comercialização de alimentos em trailers, vans e veículos similares –
“FOOD TRUCKS” – em áreas públicas e particulares no Município de Francisco Beltrão
– PR. Em discussão, se manifestaram sobre o assunto os Vereadores Franciele
Schmitz, Camilo Rafagnin, José Carlos Kniphoff e Elenir Maciel. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, sem emendas, em Primeira Discussão e Votação. Em pauta
o Projeto de Lei Nº 42/17 do Legislativo de autoria das Vereadoras Daniela Celuppi e
Franciele Schmitz em Primeira Discussão e Votação. Altera dispositivos da Lei Municipal
nº 4.517 de 6 de outubro de 2017 que Dispõe sobre a presença de “Doulas” durante o
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trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nas maternidades, casas de parto e
estabelecimentos hospitalares, do Município de Francisco Beltrão e dá outras
providências. Em discussão, a Vereadora Franciele Schmitz se manifestou sobre o
assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emendas, em Primeira
Discussão e Votação. Em pauta o Requerimento Nº 318/17 de autoria da Vereadora
Daniela Celuppi. Em discussão, a Vereadora Daniela Celuppi solicitou a retirada de
pauta do Requerimento por vinte dias. Ficando desta forma automaticamente arquivado.
Em pauta o Requerimento Nº 348/17 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos
Santos. Em discussão, o Vereador Pedro justificou o objetivo do Requerimento que
solicita informações se há viabilidade de municipalizar o trecho compreendido entre o
trevo do Bairro Marrecas até a divisa com o município de Marmeleiro. O Vereador
Rodrigo Inhoatto parabenizou ao Vereador proponente e disse que em sua opinião
talvez a municipalização não seja viável para o Município. O Vereador José Calos
discordou do Vereador Rodrigo, alegando que através da municipalização a
operacionalização seria mais fácil. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta
o Requerimento Nº 349/17 de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello. Em
discussão, o Vereador Aires parabenizou o Vereador proponente pela importância da
matéria. O Vereador Valmir Tonello discorreu sobre o objetivo do Requerimento que
solicita informações se há previsão a instalação de câmeras de monitoramento em
locais estratégicos dos Bairros São Miguel e Cristo rei. A Vereadora Franciele
parabenizou o Vereador proponente e informou que no centro os empresários estão se
mobilizando em parceria para instalação de câmeras. O Vereador José Carlos comentou
sobre a ótima estrutura de câmeras e monitoramento que o Debetran possui. Em
votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 350/17 de autoria
do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo explicou o objetivo do
Requerimento que solicita informações da possibilidade de ampliar o atendimento
médico da unidade de saúde da comunidade do Assentamento Missões. O Vereador
Camilo Rafagnin se manifestou sobre o assunto sugerindo que na Linha Água Vermelha
houvesse atendimento médico semanal ou quinzenal. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Neste momento, a Senhora Presidente determinou a suspensão da
sessão por dois minutos. Reabertos os trabalhos e esgotada a ordem do dia da presente
Sessão, a Senhora Presidente anunciou a pauta dos trabalhos da próxima Sessão
Ordinária, com a seguinte Ordem do Dia: Segunda Discussão e Votação dos Projetos de
Lei Nºs 51 e 56/17 do Executivo; Segunda Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs
30, 34, 38, 39 e 42/17 do Legislativo; Discussão e Votação dos Requerimentos Nºs 351,
352 e 353/17. Em seguida, a Senhora Presidente informou que após os trabalhos
legislativos, a empresa Via Encosta estará fazendo uma apresentação sobre os
produtos de conservação das estradas vicinais, conforme Requerimento Nº 307/17 de
autoria da Vereadora Daniela Celuppi. Informou ainda que após os trabalhos os
trabalhos legislativos do dia cinco de dezembro de dois mil e dezessete será feita
entrega da Moção de Aplauso a atleta de BMX Freestyle Eduarda Bordignon. Em
seguida, deixou o livro de inscrição à disposição dos Senhores Vereadores que
quisessem fazer uso da palavra em Explicações Pessoais. Não havendo oradores
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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 cinco de dezembro de dois mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal, em
horário regimental, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às quinze
horas e vinte 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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