ATA Nº 3640 – DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte e sete 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 3639 da décima quarta 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: Requerimento Nº 067/18 de autoria da
Vereadora Franciele Schmitz - solicitando informações da viabilidade técnica e política
de ser apresentado, por iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, projeto de lei ordinária que
“DISPÕE SOBRE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, DENOMINADO
PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA”. Para tanto, tomamos a liberdade de
encaminhar para análise proposta de minuta de lei (anexa), a título de sugestão;
Requerimento Nº 068/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - solicitando relatório
de horas extras praticadas pelos servidores locados na Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, no período de dezembro de 2017 a março de 2018, com o respectivo valor,
dia, hora e local; Requerimento Nº 069/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin solicitando informações da possibilidade do município instituir através de lei municipal
Programa de Incentivo à Sustentabilidade Urbana, denominado “IPTU VERDE”, que
estabelece desconto progressivo no IPTU de imóveis que adotarem medidas de redução
de impacto ambiental e eficiência energética. Para tanto, segue sugestão de projeto em
anexo; Requerimento Nº 070/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando
valores gastos com diárias do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários e/ou Diretores de
cada pasta, nos últimos seis meses; Requerimento Nº 071/18 de autoria do Vereador
José Carlos Kniphoff - solicitando que o município divulgue mensalmente o diário de
operações das máquinas e equipamentos da Patrulha Agrícola do Município, e dê ampla
divulgação do uso das mesmas, afim de garantir a publicidade e a transparência na
utilização deste maquinário; Indicação Nº 075/18 de autoria da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini - indicando que se proceda denominação de Espaço Público em
homenagem ao pioneiro Estanislau Sanczkoski, em reconhecimento aos relevantes
serviços prestados a comunidade Beltronense; Indicação Nº 076/18 de autoria da
Vereadora Elenir de Souza Maciel - indicando que se proceda estudos no sentido de
viabilizar o alargamento da Rua João Pessoa, mais precisamente trecho entre a Rua
Guaporé até a ponte da Cango. Após a leitura das correspondências recebidas e
expedidas a Senhora Presidente determinou a inclusão na ordem do dia da próxima
Sessão dos Requerimentos nºs 67, 68, 69, 70 e 71/18 e o encaminhamento das
Indicações nºs 75 e 76/18 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, a Senhora Presidente
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anunciou a pauta dos trabalhos da presente Sessão que consta da seguinte ordem do
dia: Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 007/18 do Executivo;
Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66/18.
Em pauta o Projeto de Lei Nº 007/18 do Executivo em Segunda Discussão e Votação.
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. 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 55/18 de autoria do Vereador Camilo
Rafagnin subscrito por todos os Vereadores. Em discussão, o Vereador Camilo
agradeceu a subscrição de todos os Vereadores ao Requerimento que parabeniza a
Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR – Campus de Francisco Beltrão
pelos 10 anos de atividades em nosso município. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 56/18 de autoria do Vereador Camilo
Rafagnin. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 59/18 de autoria dos Vereadores Franciele
Schmitz e Leonardo Garcia. Em discussão, o Vereador Leonardo justificou o
Requerimento que parabeniza a Comissão Organizadora da 28ª EXPOBEL pelo
sucesso da feira. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento
Nº 60/18 de autoria dos Vereadores Franciele Schmitz e Leonardo Garcia. Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em
pauta o Requerimento Nº 061/18 de autoria da Vereadora Daniela Celuppi. Em
discussão, a Vereadora Daniela justificou o objetivo do Requerimento que solicita
informações referente a utilização do taxímetro em Francisco Beltrão e comentou que
existem várias reclamações da população sobre o não uso do taxímetro. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 062/18 de autoria do Vereador
José Carlos Kniphoff. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 063/18 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo explicou o objetivo do
Requerimento que solicita informações se há projeto ou estudos para revitalização,
alargamento e construção de passeios públicos na Rua Abdul S. Phollmann, uma vez
que essa via da acesso à dois cemitérios, aeroporto, cube de campo e outros bairros.
Solicitou também a limpeza do matagal e retirada do lixo as margens da via. Em
votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 064/18 de autoria
do Vereador Camilo Rafagnin. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 065/18 de autoria do Vereador
Ademir Walendolff. Em discussão, o Vereador Ademir explicou que esse Requerimento
é um pedido da população do Bairro Pinheirão que solicita a viabilização de uma área
para construção da sede da associação de moradores, portanto pediu o apoio dos
demais Vereadores. A Vereadora Maria de Lourdes Pazzini se manifestou
parabenizando o Vereador proponente pelas proposições apresentadas e falou sobre a
importância de uma sede para a associação de moradores do Bairro Pinheirão. Em
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votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 066/18 de autoria
da Vereadora Franciele Schmitz. Em discussão, a Vereadora Franciele discorreu sobre
a intenção do Requerimento que requer o encaminhamento de Ofício às autoridades
denominadas, solicitando apoio para implantação do curso de Psicologia na Unioeste
campus de Francisco Beltrão e pediu o apoio dos demais Vereadores. 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 10 e 11/18 do Executivo; Discussão e
votação dos Requerimentos Nºs 47, 67, 68, 69, 70 e 71/18. Em seguida, a Senhora
Presidente, deixou o livro de inscrição à disposição dos Senhores Vereadores que
quisessem fazer uso da palavra em Explicações Pessoais. Pela Ordem com a palavra a
Vereadora Daniela Celuppi se manifestou a respeito do evento ocorrido no dia anterior,
por ocasião da passagem da caravana do ex-presidente Lula ao Município, desta forma
justificou a sua ausência na sessão e disse que será descontado do seu subsídio.
Discorreu sobre o evento, falou da sua indignação com fatos ocorridos e disse que é
preciso respeitar a opinião dos outros. Pela Ordem com a palavra o Vereador Camilo
Rafagnin também justificou a sua falta na sessão devido ao evento e relatou alguns
fatos ocorridos. Falou sobre o anúncio feito pelo Governo Federal de que quarenta por
cento do ensino médio poderá ser feito a distância, disse que não concorda com a
questão e que a educação precisa ser de qualidade. O Vereador Aires Tomazoni
solicitou aparte e falou sobre o desarmamento da população. O Vereador Camilo
retomou a palavra e falou sobre violência. Pela Ordem com a palavra o Vereador Silmar
Gallina comentou sobre o ensino médio a distância, disse que atualmente para
conseguir o diploma, basta fazer o Enem. Falou sobre a caravana do ex-presidente Lula
e citou fatos ocorridos durante o evento e no dia anterior. O Vereador Camilo Rafagnin
solicitou aparte e lembrou que ato do Movimento Vem pra Rua deveria ser no Parque do
Bairro Industrial, mas se deslocaram para a praça central. O Vereador Silmar retomou a
palavra e disse lamentar muito os fatos ocorridos, contou que a alguns anos atrás o
movimento dos sem terra bloquearam as estradas. A Vereadora Daniela solicitou aparte
e disse que foi uma das pessoas que fechou rodovias inúmeras vezes, mas para
garantir direito de políticas públicas e reivindicar programas e ações para melhoria da
qualidade de vidas das pessoas e não por motivos políticos. 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 realizarse no dia dois de abril 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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