ATA Nº 3638 – DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte 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 Silmar Gallina para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Na
sequência, colocou em discussão a Ata nº 3637 da décima segunda 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: Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº
25/18 - Altera a Lei Orgânica Municipal, acrescentando o art. 88-A, para instituir o
Orçamento Impositivo no âmbito municipal e, dá outras providências; Projeto de Lei Nº
011/18 do Executivo - Fica criada em caráter transitório e temporário a função de
COORDENADOR PEDAGÓGICO, lotado na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura; Projeto de Lei Nº 009/18 do Legislativo - Proíbe a inauguração e entrega de
obras públicas inacabadas, ou que não atendam a finalidade a que se destinam, no
Município de Francisco Beltrão – Estado do Paraná; Requerimento Nº 053/18 de autoria
do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando as seguintes informações, referente a 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: cópia do
processo de licitação, boletins de medições, nota fiscal dos serviços de pavimentação
em paver, realizado através da parceria entre município e contribuinte; Requerimento
Nº 054/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff - requer que seja encaminhado
Ofício as autoridades abaixo relacionadas solicitando apoio para obras de recuperação
asfáltica no trecho compreendido do Contorno Leste - Rodovia Vitorio Traiano até a
sede da comunidade da Linha São Paulo (aproximadamente 4 km): Deputada Federal
Leandre Dal Ponte, Deputado Federal Assis Miguel do Couto, Deputado Federal Nelson
Meurer, Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná Deputado Estadual Ademar
Traiano, Deputado Estadual Nelson Lauro Luersen, Deputado Estadual Wilmar
Reichembach; Requerimento Nº 055/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin requer que seja encaminhado Ofício parabenizando a Universidade Tecnológica Federal
do Paraná UTFPR - Campus de Francisco Beltrão pelos 10 anos de atividades em
nosso município; Requerimento Nº 056/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin solicitando relatório das famílias que receberam cestas básica do Programa Mutirão
Solidário, nos últimos 3 (três) meses; Requerimento Nº 057/18 de autoria do Vereador
Ademir Walendolff - requer que seja encaminhado Ofício ao Excelentíssimo Deputado
Federal Osmar Bertoldi, solicitando que seja viabilizado recursos financeiros através de
emenda parlamentar nas áreas da Saúde, Educação e Esporte no município de
Francisco Beltrão; Requerimento Nº 058/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini - requer à Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Vereadores, que seja
realizada homenagem Póstuma, com entrega de placa aos familiares do pioneiro
Estanislau Sanczkoski, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a
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comunidade Beltronense; Indicação Nº 071/18 de autoria da Vereadora Franciele
Schmitz - indicando que se proceda pavimentação asfaltica bem como melhorias na
iluminação da Rua Barra Mansa, esquina com a Rua Lages, no bairro Pinheirinho;
Indicação Nº 072/18 de autoria do Vereador Evandro Wessler - indicando que se
proceda estudos no sentido de viabilizar a implantação de mais uma linha telefônica
bem como implantar uma central telefônica na Unidade de Pronto Atendimento – Upa 24
Horas; Comunicado FNDE nº 10438/2018 - SIOPE - indicadores educacionais. Após a
leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou o
encaminhamento dos Projetos de Lei Nºs 011/18 do Executivo, 009/18 do Legislativo e
da Proposta de Emenda a Lei Orgânica Nº 25/18, aos Senhores Vereadores e
Comissões para estudos e emissão de pareceres. A inclusão na ordem do dia da
próxima Sessão dos Requerimentos nºs 53, 54, 55, 56, 57 e 58/18 e o encaminhamento
das Indicações nºs 71 e 72/18 ao Executivo Municipal para estudos e viabilidade de
atendimento e a devida destinação das demais correspondências. Em virtude do
protocolo da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 25/18, que altera dispositivos da
mesma, a Senhora Presidente determinou que os Senhores Vereadores, em
atendimento ao Parágrafo Primeiro do Artigo 133 do Regimento Interno, após
entendimento o observado a proporcionalidade partidária, indicassem cinco Vereadores
para comporem a Comissão Especial, a qual será incumbida de instruir o processo e
sobre ele emitir parecer circunstanciado no prazo de quinze dias, para tanto, suspendeu
a sessão por cinco minutos. Reabertos os trabalhos, informou que foram indicados os
seguintes Vereadores para compor a presente comissão especial: Vereadora Franciele
Schmitz - PSDB, Vereador Aires Tomazoni - MDB, Camilo Rafagnin - PT, Rodrigo
Inhoatto - PDT e Ademir Walendolff - PRP. 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: 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 pauta o Projeto de Lei Nº 005/18 do Executivo em Segunda
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 segunda discussão e votação e em consequência ficou aprovado em
redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 006/18 do Executivo em Segunda 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 segunda discussão e votação e em consequência ficou aprovado em
redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 008/18 do Executivo em Segunda 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
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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 segunda discussão e
votação o Projeto de Lei Nº 008/18 do Executivo e em consequência ficou aprovado em
redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 007/18 do Legislativo de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto em Segunda 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, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem
emenda, em segunda discussão e votação e em consequência ficou aprovado em
redação final. Em pauta o Requerimento Nº 49/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo Inhoatto explicou o objetivo do
Requerimento que solicita 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 asfáltica das mesmas. O Vereador Aires
Tomazoni parabenizou o Vereador proponente e comentou sobre a matéria. O Vereador
Ademir Walendolff comentou sobre a Avenida Guaratinguetá e as melhorias necessárias
na mesma. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº
50/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff. Em discussão, o Vereador José
Carlos fez a defesa do Requerimento que solicita se há previsão para regulamentação
do regime de plantão do funcionalismo público municipal, a modelo da Consolidação das
Leis do trabalho CLT. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o
Requerimento Nº 51/18 de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello. Em discussão,
não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o
Requerimento Nº 52/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade.
Esgotada a ordem do dia da presente Sessão, a Senhora Presidente anunciou a pauta
dos trabalhos da próxima Sessão Ordinária: Primeira Discussão e Votação dos Projetos
de Lei Nºs 007 e 009/18 do Executivo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 53,
54, 55, 56, 57 e 58/18. Em seguida, a Senhora Presidente informou aos Senhores
Vereadores que após o término da presente Sessão, 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 pala a Vereadora Daniela Celuppi falou
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sobre uma filmagem onde as máquinas da Prefeitura estavam fazendo serviço em
propriedade particular, esclareceu que não é contrária a esses serviços dentro das
propriedades, desde que seja para todos. Comentou ainda que esta prática é proibida
no Município. Pela Ordem com a pala a Vereadora Franciele Schmitz contou que o
Prefeito Municipal liberou a compilação e a consolidação das leis e comentou sobre a
fala da Vereadora Daniela. Pela Ordem com a palavra o Vereador Rodrigo Inhoatto falou
sobre a aprovação do Projeto nº 007/18 de sua autoria que declara de utilidade pública a
APMIF. Falou também sobre o edital para aquisição de um veículo para o Debetran no
valor de cento e trinta e nove mil reais. Pela Ordem com a palavra o Vereador Silmar
Gallina, declinou. Pela Ordem com a palavra o Vereador Camilo Rafagnin comentou
sobre o Programa Porteira pra Dentro e disse que é preciso ter critérios. Pela Ordem
com a palavra a Vereadora Elenir Maciel também comentou sobre a situação do
Programa Porteira pra Dentro e disse que em sua opinião a lei deve ser para todos.
Discorreu sobre a licitação para aquisição de um veículo para o Debetran e falou que
pedirá que este recurso seja destinado também para patrulha escolar. Registrou ainda a
falta de educação, de alguns agentes do Departamento de Trânsito, que presenciou na
entrada da Expobel. 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 e seis de março de dois mil e
dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, às catorze horas, sendo encerrada a
presente Sessão às catorze horas e cinquenta 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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