ATA Nº 3622 – DA SEPTUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e
dezessete, 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. Em seguida, colocou em discussão a Ata nº
3621 da Septuagésima Oitava Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em
votação foi aprovada por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz.
Na sequência, a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse
conhecimento ao Plenário das correspondências recebidas e expedidas: Requerimento
Nº 360/17 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - requerendo abono de
falta da Sessão Ordinária do dia 11 de dezembro de 2017. Solicitamos ainda que o
requerimento seja deliberado em REGIME DE URGÊNCIA, tendo em vista o
encerramento do período ordinário da Sessão Legislativa de 2017; Indicação Nº 341/17
de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - indicando que se proceda a implantação de
um novo bairro denominado “Novo Horizonte”, conforme documentação em anexo;
Indicação Nº 342/17 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel - indicando que se
proceda estudos no sentido de viabilizar a aquisição dos seguintes materiais para o
Clube de Mães Mulheres Guerreiras do Bairro Presidente Kennedy: 1 cilindro grande, 1
mesa grande, 30 cadeiras e 1 fogão de 6 bocas; Indicação Nº 343/17 de autoria da
Vereadora Elenir Maciel - indicando que se proceda pavimentação asfaltica na São
Thomé, entrada principal do Loteamento Tucuman; Indicação Nº 344/17 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda melhorias no bueiro próximo a
casa do Senhor Adão, na Comunidade Jacutinga, próximo a entrada de acesso por
Salgado Filho; Indicação Nº 345/17 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini indicando que se proceda obras de patrolamento e cascalhamento na estrada da
Comunidade São Brás, em direção a Linha Guanabarra, passando pelas propriedades
de Motter e Fabris; Comunicados do Ministério da Educação - informando liberação de
recursos financeiros. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a
Senhora Presidente determinou o encaminhamento das Indicações Nºs 341, 342, 343,
344 e 345/17 ao Executivo Municipal para estudos e viabilidade de atendimento e a
devida destinação das demais correspondências. Tendo em vista a urgência do
Requerimento Nº 360/17, a Mesa propôs, em conformidade com o Inciso IV do Artigo
102 do Regimento Interno, que o mesmo fosse deliberado em Regime de Urgência. Em
discussão ao Regime de Urgência, não houve manifestações e em votação foi aprovada
por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, a tramitação do
Requerimento Nº 360/17 em Regime de Urgência, portanto a Senhora Presidente
determinou a inclusão do mesmo na Ordem do Dia da presente Sessão. 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:
Segunda Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 44, 45 e 57/17 do Executivo;
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Segunda Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 36, 40, 41 e 43/17 do Legislativo;
Segunda Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 005/17; Discussão e
Votação dos Requerimentos Nºs 356, 357, 358, 359 e 360/17. Em pauta o Projeto de Lei
Nº 44/17 do Executivo em Segunda Discussão e Votação. Altera os anexos I, II, III, IV,
XII e XIII da Lei Municipal n.º 4.106, de 11 de outubro de 2013 que “dispõe sobre o plano
de cargos, carreira e valorização do servidor público (PCCVSP) ocupante de cargo
efetivo do município de Francisco Beltrão e dá outras providências”. Em discussão, 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 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 ausente, 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, sem emenda, em segunda discussão e votação o
Projeto de Lei Nº 44/17 do Executivo, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz e
em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 45/17
do Executivo em Segunda Discussão e Votação. Altera a Lei Municipal n.º 4.260 de 21
de novembro de 2014 que “dá nova redação ao Plano de Cargos, Carreira, Valorização
e Remuneração dos Professores da Rede Municipal de Ensino (PCCR), de Francisco
Beltrão – PR, e dá outras providências”. Em discussão, 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 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 ausente, 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, sem emenda, em segunda discussão e votação o Projeto de
Lei Nº 45/17 do Executivo, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz e em
consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 57/17 do
Executivo em Segunda Discussão e Votação. Concede cesta básica a servidores
municipais para o ano de 2018. Em discussão, não houve manifestações. Em votação,
foi aprovado por unanimidade, sem emendas, em segunda discussão e votação, com
ausência da Vereadora Franciele Schmitz e em consequência ficou aprovado em
redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 36/17 do Legislativo de autoria da Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini em Segunda Discussão e Votação. Dispõe sobre a
obrigatoriedade de supermercados em disponibilizar carrinhos de compras adaptados às
pessoas com necessidades especiais no âmbito do Município de Francisco Beltrão. Em
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discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem
emendas, em segunda Discussão e Votação, com ausência da Vereadora Franciele
Schmitz e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei
Nº 40/17 do Legislativo de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff em Segunda
Discussão e Votação. Institui o Disque Denúncia Contra a Corrupção no Município de
Francisco Beltrão. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado
por unanimidade, sem emendas, em Segunda Discussão e Votação, com ausência da
Vereadora Franciele Schmitz e em consequência ficou aprovado em redação final. Em
pauta o Projeto de Lei Nº 41/17 do Legislativo de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto
em Segunda Discussão e Votação. Dispõe sobre a matrícula informatizada de alunos na
Rede Municipal de Educação via Internet no Município de Francisco Beltrão e dá outras
providências. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, sem emendas, em segunda discussão e votação, com ausência da
Vereadora Franciele Schmitz e em consequência ficou aprovado em redação final. Em
pauta o Projeto de Lei Nº 43/17 do Legislativo de autoria da Vereadora Daniela Celuppi
em Segunda Discussão e Votação. Altera disposições da Lei Municipal nº 1.803, de
03.07.91 e dá outras providências. (denominação de utilidade pública). Em discussão,
não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emenda, em
segunda discussão e votação, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz e em
consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Decreto
Legislativo Nº 005/17 em Segunda Discussão e Votação. Concede licença ao Prefeito
Municipal e dá outras providências. Em discussão, não houve manifestações. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, sem emendas, em Segunda Discussão e
Votação, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz e em consequência ficou
aprovado em redação final. 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 356/17 de autoria da Vereadora Elenir
Maciel e do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo comentou
sobre o Requerimento que encaminha Ofício parabenizando o Departamento de Cultura
de Francisco Beltrão, pelas brilhantes ações culturais realizadas em nosso Município
neste ano, em especial aos espetáculos trazidos e a promoção do Natal Encantado. Na
oportunidade, não poderíamos furtar-se em parabenizar a Diretora Mariah Ivonete Silva
pela participação como membro do Conselho Estadual de Cultura (Consec). A
Vereadora Elenir Maciel também se manifestou sobre o assunto. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o
Requerimento Nº 357/17 de autoria das Vereadoras Elenir Maciel e Maria de Lourdes
Pazzini. Em discussão, a Vereadora Elenir Maciel comentou sobre o Requerimento que
encaminha Ofícios a Coordenação Geral do Fepart, ao Movimento Tradicionalista
Gaúcho do Paraná – MTG, ao CTG Recordando os Pagos, à 9ª RT e ao Departamento
de Cultura de Francisco Beltrão, parabenizando pela brilhante edição do 28º Festival
Paranaense de Arte Tradicionalista (Fepart) realizado em nosso município no dia 1º de
dezembro de 2017 no Centro de Eventos. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Encerrada a discussão e votação o
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Vice-Presidente repassou a Presidência a Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o
Requerimento Nº 358/17 de autoria da Vereadora Daniela Celuppi. Em discussão, a
Vereadora Daniela se manifestou sobre o objetivo do Requerimento que solicita o
encaminhamento de Ofício as autoridades solicitando intervenção na melhoria das
condições da Cadeia Produtiva do Leite e falou sobre a importância do assunto. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz.
Em pauta o Requerimento Nº 359/17 de autoria do Vereador Valmir Dile Tonello. Em
discussão, o Vereador Valmir explicou o objetivo da matéria que solicita informações
referente a construção de casas populares em Francisco Beltrão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o
Requerimento Nº 360/17 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com
ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Na sequência, a Senhora Presidente
informou que conforme determina o inciso II do Artigo 90 do Regimento Interno, o
Projeto de Lei nº 27/17 do Legislativo e o Requerimento nº 318/17 retirados de pauta e
com prazo para voltar, posterior ao dia quinze de dezembro, serão arquivados tendo em
vista o encerramento do período ordinário da presente sessão legislativa de dois mil e
dezessete, podendo ser reapresentados no início da sessão legislativa seguinte.
Esgotada a ordem do dia da presente Sessão e conforme determinação do artigo 44 do
Regimento Interno, durante o recesso, será formada uma comissão representativa, com
sete integrantes, sendo a Presidente da Câmara o seu membro nato. Portanto, em
atendimento ao Artigo supracitado, a Senhora Presidente suspendeu a Sessão por cinco
minutos, para que os Senhores Vereadores, em comum acordo, indicassem a Mesa o
nome dos integrantes da Comissão representativa. Reabertos os trabalhos, informou
que os Vereadores Elenir Maciel - Presidente - PP, Daniela Celuppi - PT, Evandro
Wessler - PPS, Maria de Lourdes Pazzini - PMDB, José Carlos Kniphoff - PDT,
Leonardo Garcia - PSC e Silmar Gallina - PSDB, foram indicados para compor a
Comissão representativa que funcionará durante o recesso do final da sessão legislativa
até o início da subsequente. 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 fez uma avaliação do ano de
dois mil e dezessete, falou sobre as audiências públicas realizadas e finalizou falando
sobre uma nota de repúdio que o Partido PT fez contra a reintegração de posse de um
acampamento no Município de Pinhão onde as famílias que estavam no local a mais de
vinte anos. Pela Ordem com a palavra a Vereadora Elenir Maciel falou sobre o
encerramento do período legislativo de dois mil e dezessete e agradeceu ao empenho
dos Vereadores e servidores do legislativo. Informou e convidou aos Senhores
Vereadores para participar no dia vinte e um de dezembro da entrega simbólica do
cheque com as economias do Poder Legislativo ao Poder Executivo e no dia catorze de
dezembro será realizada uma prestação de contas do Legislativo na reunião da ACEFB.
Não havendo mais oradores inscritos, a Senhora Presidente agradeceu a presença de
todos, em especial dos Senhores Vereadores, sendo encerrada a presente Sessão às
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quinze horas. 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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