ATA Nº 3641 – DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos dois dias do mês de abril 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 à Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia e após convidou
todos os presentes para que entoassem o Hino de Francisco Beltrão. Na sequência,
colocou em discussão a Ata nº 3640 da décima quinta 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: Moção de Aplauso Nº 003/18 de autoria da
Mesa Diretora - pela passagem dos 10 anos de implantação do Batalhão da Patrulha
Escolar Comunitária (BPEC). Solicitamos que seja entregue certificados, em data a ser
agendada, aos policiais militares que integram e realizam o trabalho no município;
Requerimento Nº 072/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando
informações da possibilidade de promover concurso público para cargo de Técnico em
Radiologia; Requerimento Nº 073/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin solicitando informações da viabilidade da promover campanhas de orientação e
conscientização da sociedade quanto à destinação correta do lixo, em especial dos
produtos obsoletos, pois os consumidores não conhecem ou ignoram os impactos
negativos causados ao meio ambiente quando descartados como lixo comum;
Requerimento Nº 074/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff - solicitando
informações da viabilidade de transformar a área do Frigobel de zona industrial para
zona de interesse social para implantação de projeto habitacional; Requerimento Nº
075/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff - solicitando alteração do art. 116,
Parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.106/2013, para que o adicional de insalubridade
seja calculado sobre o vencimento-base do servidor; Requerimento Nº 076/18 de autoria
do Vereador Silmar Gallina - solicitando informações da viabilidade de adequar a antiga
escola do São Cristovão para implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil
– CMEI; Indicação Nº 077/18 de autoria do Vereador Ademir dos Santos Walendolff indicando que se proceda implantação de um redutor de velocidade na rua Santa Maria
Bernadetti, mais precisamente próximo a residência nº 245, Bairro Cristo Rei; Indicação
Nº 078/18 de autoria do Vereador Ademir dos Santos Walendolff - indicando que se
proceda estudos no sentido de viabilizar a mudança do sentido vertical para horizontal
do campo no Campo de Futebol do Bairro Pinheirinho, possibilitando assim mais espaço
para implantação de uma pista de atletismo, uma Academia Popular ao Ar Livre e uma
mini arena; Indicação Nº 079/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - indicando
que se proceda melhorias nas bocas de lobo da Rua Luiz Hellmann, no bairro São
Miguel; Indicação Nº 080/18 de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello - indicando
que se proceda implantação de um redutor de velocidade na Rua Nambu, no Bairro
Padre Ulrico; Indicação Nº 081/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando
que se proceda melhorias com cascalhamento na estrada da Comunidade Linha São
Marcos; Ofício do Centro Acadêmico de Serviço Social da UNIOESTE FRANCISCO
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BELTRÃO - requerendo espaço para uso da Tribuna Livre na Sessão Ordinária do dia
03 de abril de 2018, para abordar a dificuldade enfrentada pela universidade; Ofício
Circular Nº 008/18 da Comissão de Saúde da AMSOP - assunto: repasse financeiro
para manutenção dos serviços do Hospital São Francisco; Convite do Governador do
Estado Beto Richa para solenidade de transmissão de Cargo de Governador do Estado
à Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Paraná Cida Borghetti, no dia seis de
abril de dois mil e dezoito, no Palácio Iguaçu; Ofício da Junta Comercial do Paraná - em
resposta ao Requerimento Nº 51/18; E-mail GEPATRIA - encaminhando tutorial para
auxilio na regularização do Portal da Transparência. Após a leitura das
correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou a inclusão
na ordem do dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 72, 73, 74, 75 e 76/18 e da
Moção de Aplauso Nº 003/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 77, 78, 79, 80 e
81/18 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 anunciou a pauta
dos trabalhos da presente Sessão que consta da seguinte ordem do dia: 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 pauta o Projeto de Lei
Nº 10/18 do Executivo em Primeira Discussão e Votação. 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. Neste momento a Senhora Presidente
determinou a suspensão da sessão por um minuto. Reabertos os trabalhos, colocou em
discussão e não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem
emenda, em primeira discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei Nº 11/18 do
Executivo em Primeira Discussão e Votação. Fica criada em caráter transitório e
temporário a função de COORDENADOR PEDAGÓGICO, lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura. Em discussão, manifestaram-se os Vereadores Silmar
Gallina e Camilo Rafagnin. A Senhora Presidente determinou a suspensão da sessão
por dois minutos. Reabertos os trabalhos, solicitou que o Senhor Secretário fizesse a
chamada dos Senhores Vereadores para que se procedesse a votação nominal:
Vereador Ademir dos Santos 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 11/18 do Executivo. Em pauta o Requerimento Nº 47/18 de
autoria do Vereador José Carlos Kniphoff. Em discussão, o Vereador José Carlos
explicou o objetivo do Requerimento que solicita informações da possibilidade de prever
o pagamento em dobro das férias nos casos de duas ou mais férias acumuladas e falou
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que existem várias situações dentro da Prefeitura que estão fora da legislação
municipal, em desacordo com a Constituição Federal e com o Regime CLT. Em votação,
foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 67/18 de autoria da
Vereadora Franciele Schmitz. Em discussão, a Vereadora Franciele justificou o
Requerimento que solicita 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” e pediu o apoio de todos os Vereadores. Em
votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 68/18 de autoria
do Vereador Camilo Rafagnin. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 69/18 de autoria do Vereador
Camilo Rafagnin. Em discussão, o Vereador Camilo Rafagnin justificou o Requerimento
que solicita 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. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 70/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 71/18 de autoria do Vereador José Carlos
Kniphoff. Em discussão, o Vereador José Carlos comentou que devido algumas
reclamações recebidas do interior o objetivo do Requerimento é solicitar 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. 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: Segunda Discussão e
Votação dos Projetos de Lei Nºs 10 e 11/18 do Executivo; Discussão e votação dos
Requerimentos Nºs 72, 73, 74, 75 e 76/18; Discussão e Votação da Moção de Aplauso
Nº003/18. Em seguida, a Senhora Presidente informou que conforme solicitação do
Centro Acadêmico de Serviço Social da UNIOESTE, através do ofício nº 001/18, os
acadêmicos estarão usando a tribuna livre na próxima sessão, portanto solicitou que
seja estabelecido um tempo para o pronunciamento e para questionamentos. Na
sequência, deixou o livro de inscrição à disposição dos Senhores Vereadores que
quisessem fazer uso da palavra em Explicações Pessoais. Não havendo 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 três de abril de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, às catorze
horas, sendo encerrada a presente Sessão às catorze horas e trinta e cinco 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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