ATA Nº 3628 – DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos doze dias do mês de fevereiro 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 à Vereadora Maria de Lourdes Pazzini para que procedesse a
leitura de um trecho da Bíblia. Na sequência, colocou em discussão a Ata nº 3627 da
segunda Sessão Ordinária, não havendo manifestações em votação foi aprovada por
unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. A seguir a
Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário
das correspondências recebidas e expedidas: Requerimento Nº 008/18 de autoria do
Vereador Pedro Claudionor dos Santos - requerendo licença pelo período de 60
(sessenta) dias, a contar do dia 5 de fevereiro de 2018, por motivos de doença, em
conformidade com o Artigo 30, alínea “a” da Lei Orgânica Municipal, bem como o
Artigo 55, Inciso I do Regimento Interno desta Casa de Leis. Solicitamos que o
requerimento seja deliberado em regime de urgência; Requerimento Nº 009/18 de
autoria do Vereador Aires Tomazoni - solicitando o saldo total da COSIP – Contribuição
de Iluminação Pública e os respectivos investimentos programados para o exercício de
2018; Requerimento Nº 010/18 de autoria dos Vereadores Aires Tomazoni, Camilo
Rafagnin, Daniela Celuppi e Evandro Wessler - solicitando informações do motivo do
descumprimento da Lei 11.738/08, que trata da valorização dos profissionais do
magistério e da Lei Municipal nº 4.260/2014 (art. 29), que trata do reajuste salarial da
categoria; Requerimento Nº 011/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando
aplicabilidade, fiscalização e divulgação da Lei Municipal nº 4.328/2015 que
regulamentou o Códigos de Obras e de Posturas no que se refere ao estabelecimento
de regras específicas para a construção, recuperação e manutenção dos passeios
públicos no Município de Francisco Beltrão; Requerimento Nº 012/18 de autoria da Mesa
Diretora subscrito por todos os Vereadores - solicitando seja consignado em Ata, VOTO
DE PESAR, pelo falecimento de DOM AGENOR GIRARDI, BISPO DIOCESANO DE
UNIÃO DA VITÓRIA, ocorrido no dia 8 de fevereiro de 2018. Solicitamos que seja
encaminhado ofício aos familiares; Indicação Nº 010/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto - indicando que se proceda a conclusão da rede coletora de água pluvial e
colocação de bocas de lobo na Rua Caiçara no Bairro jardim Floresta; Indicação Nº
011/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - indicando que se proceda construção
de um abrigo para as crianças que aguardam o transporte público escolar da rua Luiz
Hellmann, nas proximidades do Conjunto Habitacional, na Comunidade Santa Bárbara;
Indicação Nº 012/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel - indicando que se
proceda pavimentação asfaltica Rua Tapajós, São Miguel; Ofício da Secretaria da
Agricultura e Abastecimento - em resposta ao Requerimento Nº 358/17; Comunicados
do Ministério da Educação - informando liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional.
Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente
determinou a inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 009,
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010 e 011/18 ficando despachado o Requerimento Nº 012/18 e o encaminhamento das
Indicações nºs 010, 011 e 012/18 ao Executivo Municipal para estudos e viabilidade de
atendimento e a devida destinação das demais correspondências. Tendo em vista a
urgência do Requerimento Nº 008/18, 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 aprovado por unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos.
Portanto a Senhora Presidente determinou a inclusão do mesmo na Ordem do Dia da
presente Sessão. 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, anunciou a pauta da Ordem do Dia da presente Sessão: Discussão e
votação dos Requerimentos Nºs 005, 006 e 007 e 008/18; Discussão e Votação da
Moção de Reconhecimento Nº 001/18. Em pauta o Requerimento Nº 005/18 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 006/18 de autoria dos Vereadores Aires Tomazoni, Camilo
Rafagnin, Daniela Celuppi e Evandro Wessler. Em discussão, o Vereador Camilo
explicou o objetivo do Requerimento que solicita informações de como está sendo
aplicado os recursos oriundos da contratação de operações de crédito com a Agência
de Fomento do Paraná S.A. no valor de oito milhões de reais. Em votação, foi aprovado
por unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em pauta o
Requerimento Nº 007/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o
Vereador Rodrigo justificou o objetivo do Requerimento que solicita informações da
possibilidade da proposta do novo Plano Diretor alterar o recuo frontal obrigatório de 5
metros para 3 metros em zona residencial. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em pauta o Requerimento Nº
008/18 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do Vereador
proponente. Em pauta a Moção de Reconhecimento Nº 001/18 de autoria da Vereadora
Franciele Schmitz, subscrita por todos os Vereadores. Em discussão, a Vereadora
Franciele se manifestou sobre a matéria que endereça MOÇÃO DE
RECONHECIMENTO, com entrega de placa ao PADRE DILONEI PEDRO
MULLER, pelos relevantes serviços prestados a Diocese e a comunidade de Francisco
Beltrão nesses oito anos. Em votação, foi aprovada 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, que
consta da seguinte Ordem do Dia: Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 009,
010, 011/18. 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 cumprimentou aos presentes e contou que foi
criado um perfil falso em seu nome no aplicativo Whatsapp para tentar comprar um
veículo. O Vereador Silmar Gallina solicitou aparte e relatou que estava passando por
uma situação parecida. O Vereador Aires comentou também sobre a contratação de
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professores pelo Executivo Municipal o que em sua opinião irá suprir uma grande parte
da necessidade do Município. Não havendo mais oradores inscritos, a Senhora
Presidente agradeceu a presença de todos, em especial dos Senhores Vereadores,
ficando dispensada a Sessão de treze de fevereiro, em virtude do feriado de Carnaval,
convocando-os para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia dezenove de
fevereiro de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, em horário regimental,
às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às catorze horas e vinte e seis
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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