ATA Nº 3637 – DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e
dezoito, 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 Leonardo Garcia para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Na
sequência, colocou em discussão a Ata nº 3636 da décima primeira Sessão Ordinária,
não havendo manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a
Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário
das correspondências recebidas e expedidas: Projeto de Lei Nº 007/18 do Executivo Autoriza o Poder Executivo a conceder reajuste do auxílio financeiro aos médicos
participantes do programa Mais Médicos para o Brasil, alterar a Lei Municipal n.º 4.475
de 2017 e proceder a abertura de crédito adicional especial no Orçamento de 2018;
Projeto de Lei Nº 009/18 do Executivo - Autoriza o Executivo Municipal a realizar
concessão administrativa com Fundação da Unidade Rotária de Francisco Beltrão FURBE; Projeto de Lei Nº 010/18 do Executivo - Cria e regulamenta o Fundo Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Francisco Beltrão sob os
fundamentos da Lei Municipal n.º 4.149 de 2014; Requerimento Nº 049/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando informações se há para previsão para
construção de uma ponte ligando o cruzamento da Avenida Antonio de Paiva Cantelmo,
com a Rua Maringá, bem como proceder recapeamento asfáltico das mesmas;
Requerimento Nº 050/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff - solicitando se há
previsão para regulamentação do regime de plantão do funcionalismo público municipal,
a modelo da Consolidação das Leis do trabalho CLT; Requerimento Nº 051/18 de
autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello - requer que seja encaminhado ofício a
Junta Comercial de Francisco Beltrão, solicitando a relação nominal de empresas
cadastradas como microempreendedor individual (MEI); Requerimento Nº 052/18 de
autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - solicitando informações da viabilidade
de instalar gradativamente geradores de energia elétrica nas unidades de saúde e
escolas municipais; Indicação Nº 069/18 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 Avenida Atílio Fontana, mais precisamente em frente a Loja
Alumínio 5 estrelas, no bairro Pinheirinho; Indicação Nº 070/18 de autoria do Vereador
José Carlos Kniphoff - indicando que se proceda implantação de uma faixa elevada na
Rua Santo Onofre, esquina com a Rua São Judas Tadeu; Ofício Nº 700/18 da Caixa
Econômica Federal - informando crédito de recursos financeiros; Ofício Nº 710/18 da
Caixa Econômica Federal - informando crédito de recursos financeiros; Ofício Circular
Nº 082/2018 da ARSS - em resposta ao Requerimento Nº 45/18; Ofício Nº 56/2018 do
GEPATRIA - Ministério Público Estadual - o Promotor de Justiça Coordenador vem,
registrar seu elogio aos servidores desta instituição que colaboraram com a evolução do
Portal da Transparência do ente, e solicitar que referida informação seja mencionada em
Sessão da Câmara de Vereadores, por questão de justiça e estímulo ao exemplo. Após
a leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou
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o encaminhamento dos Projetos de Lei Nºs 007, 009 e 010/18 do Executivo aos
Senhores Vereadores e Comissões para estudos e emissão de pareceres. A inclusão na
ordem do dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 49, 50, 51 e 52/18 e o
encaminhamento das Indicações nºs 69 e 70/18 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, anunciou a pauta da Ordem do Dia da presente Sessão que consta da
seguinte ordem do dia: Primeira Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 005, 006
e 008/18 do Executivo; Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 007/18 do
Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 47 e 48/18. Em pauta o Projeto
de Lei Nº 005/18 do Executivo em Primeira Discussão e Votação. Altera a Lei Municipal
n.º 3.338, de 7 de maio de 2007 que “cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente –
CMMA e o Fundo Municipal de Meio Ambiente FUMDEMA em Francisco Beltrão –
Estado do Paraná e dá outras providências”. Em discussão, não houve manifestações.
Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emenda, em primeira discussão e
votação. Em pauta o Projeto de Lei Nº 006/18 do Executivo em Primeira Discussão e
Votação. Autoriza prorrogação do benefício de Aluguel Social conforme § 2º, do Art. 1º,
da Lei Municipal n.º 4.463, de 05 de abril de 2017 e dá outras providências. Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem
emenda, em primeira Discussão e Votação. Em pauta o Projeto de Lei Nº 008/18 do
Executivo em Primeira Discussão e Votação. Altera disposições da Lei Municipal n.º
3.612 de 02 de setembro de 2009, que dispõe “sobre o regime de plantão para os
servidores da Secretaria Municipal de Saúde do Município 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 Ademir Walendolff
votou favorável, 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 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 primeira discussão e votação o Projeto de Lei Nº 008/18 do Executivo. Em
pauta o Projeto de Lei Nº 007/18 do Legislativo de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto
em Primeira Discussão e Votação. Declara de Utilidade Pública a Associação de
Proteção à Maternidade, Infância e a Família – Haroldo Beltrão – APMIF HAROLDO
BELTRÃO no Município de Francisco Beltrão – Estado do Paraná. Em discussão, o
Vereador Rodrigo Inhoatto justificou o objetivo do Requerimento e pediu o apoio dos
demais Vereadores. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emenda, em
primeira Discussão e Votação. Em pauta o Requerimento Nº 47/18 de autoria do
Vereador José Carlos Kniphoff. Em discussão, o Vereador José Carlos pediu a retirada
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de pauta do Requerimento por sete dias. 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 48/18 de autoria da Vereadora
Elenir Maciel. Em discussão, a Vereadora Elenir justificou o objetivo do Requerimento
que solicita informações se há projeto para abertura e readequação da Avenida Paraná,
nas margens do Rio Lonqueador, entre os bairros Luther King e Presidente Kennedy, a
partir da ponte da rua Tenente Camargo. Os Vereadores Rodrigo Inhoatto e José Carlos
Kniphoff também se manifestaram sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Encerrada a discussão e votação o Vice-Presidente repassou a
Presidência à Vereadora Elenir Maciel. Esgotada a ordem do dia da presente Sessão, a
Senhora Presidente anunciou a pauta dos trabalhos da próxima Sessão Ordinária:
Segunda Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 005, 006 e 008/18 do Executivo;
Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 007/18 do Legislativo; Discussão e
votação dos Requerimentos Nºs 49, 50, 51 e 52/18. Em seguida, a Senhora Presidente
informou aos Senhores Vereadores que após o término da Sessão do dia vinte de
março, será aberto espaço para o Grupo de Apoio a Adoção de Francisco Beltrão GAAFB, fazer uma explanação, conforme solicitação encaminhada pela Presidente
Raquel Biachim. Na sequência, 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 parabenizou ao Legislativo pelo Portal da
Transparência, falou sobre a Expobel, especialmente com relação ao horário dos shows
e os altos valores de locação dos espaços para comercialização de produtos. Pela
Ordem com a palavra o Vereador Camilo Rafagnin falou sobre o Requerimento que
será apresentado pedindo para o Diretor da UTFPR falar na Tribuna sobre os dez anos
da Instituição e comentou sobre a situação das Universidades Públicas. Pela Ordem
com a palavra o Vereador Silmar Gallina parabenizou a organização da Expobel e
questionou sobre as horas trabalhadas pelos professores de universidades. Pela Ordem
com a palavra a Vereadora Elenir Maciel contou que completou setenta anos, falou
sobre os relevantes serviços prestados pela APMIF e explanou sobre o Ofício recebido
do Ministério Público Estadual elogiando os servidores do Legislativo que colaboraram
com a evolução do Portal da Transparência, sendo a Câmara de Vereadores de
Francisco Beltrão a primeira da região a atender todos os requisitos exigidos. Pela
Ordem com a palavra a Vereadora Maria de Lourdes Pazzini, que declinou. Não
havendo mais 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 vinte de março de dois mil e dezoito, no Plenário da
Câmara Municipal, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às quinze
horas e dois 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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