ATA Nº 3651 – DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos catorze dias do mês de maio 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. Na sequência, colocou em discussão a Ata nº 3650 da vigésima 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: Projeto de Lei Nº 15/18 do
Executivo - Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso, com encargos,
de bem imóvel, à R J REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS LTDA ME; Projeto de Lei Nº
18/18 do Executivo - Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso, com
encargos, de bem imóvel, à INDÚSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA ME; Projeto de Lei
Nº 19/18 do Executivo - Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso,
com encargos, de bem imóvel, à MEGA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
LTDA ME; Projeto de Lei Nº 20/18 do Executivo - Autoriza o Executivo Municipal a
conceder direito real de uso, com encargos, de bem imóvel, à J L ARTEZANATO &
MOLDURAS LTDA ME; Projeto de Lei Nº 21/18 do Executivo - Autoriza o Executivo
Municipal a conceder direito real de uso, com encargos, de bem imóvel, à QUALITEC
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME; Projeto de Lei Nº 13/18 do Legislativo de autoria
da Vereadora Franciele Schmitz - Estabelece diretrizes a serem observáveis pelos
órgãos e pelas entidades da Administração Municipal, Direta e Indireta, no município de
Francisco Beltrão, nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos e
dispensa o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos
expedidos no país que se destinem a fazer prova nesses órgãos e entidades;
Requerimento Nº 106/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando que seja
encaminhado Ofício ao Escritório Regional do Departamento de Estradas de Rodagens DER de Francisco Beltrão, solicitando a viabilidade de instalação de aparelho eletrônico
de redução de velocidade na PR 180 – mais precisamente, em frente a Escola Municipal
Juscelino Kubitschek, na comunidade de Rio Tuna. Solicitamos que seja encaminhada
cópia ao Executivo Municipal; Requerimento Nº 107/18 de autoria da Vereadora Elenir
de Souza Maciel - solicitando para que em parceria com outras Esferas de Governo,
viabilize recursos para construção de centro de referência para atendimento de
mulheres em situação de risco-violência doméstica, com anexo casa de acolhimento e
oficina profissionalizante; Requerimento Nº 108/18 de autoria do Vereador Pedro
Claudionor dos Santos - solicitando abono de falta das Sessões Ordinárias dos dias 7 e
8 de maio de 2018, por motivo de doença, conforme atestado médico em apenso;
Indicação Nº 114/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que
se proceda melhorias nas estradas vicinais da Comunidade Rio Saltinho, bem como
melhorias nas estradas que dão acesso as propriedades de Daniel Richard; Indicação
Nº 115/18 de autoria do Vereador Aires Vicente Tomazoni - indicando que se proceda
estudos no sentido de viabilizar plantio de flores nos vasos da Avenida Julio Assis
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Cavalheiro, bem como proceder a limpeza das lixeiras; Indicação Nº 116/18 de autoria
do Vereador Valmir Antonio Tonello - indicando que se proceda a colocação de telas de
proteção no campo de futebol suíço da Comunidade Rio Saudade; Indicação Nº 117/18
de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se que proceda aquisição de
brinquedos educativos e materiais pedagógicos para o CMEI Diva Martins; Indicação Nº
118/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se que proceda
estudos no sentido de viabilizar a reconstrução da ponte da Comunidades Linha Jandira;
Ofício Gabinete Prefeito Municipal Nº 337/2018 - encaminhando o Projeto de Lei do
Plano Diretor Municipal; Convite para a XXI Marcha a Brasília em defesa dos
Municípios, que será realizada nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2018; Ofício da
Confederação Nacional de Municípios - convidando para assinar a Carta Aberta à
Presidência do Supremo Tribunal Federal; Ofício da Guancino Transportes Coletivos em resposta ao Requerimento Nº 85/18; Ofício 1287/18 da Caixa Econômica Federal informando créditos de recursos financeiros sob bloqueio; Email do cidadão Reinaldo
Alaor Rodrigues. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora
Presidente determinou o encaminhamento dos Projetos de Lei nºs 15, 18, 19, 20 e 21/18
do Executivo e Nº 13/18 do Legislativo aos Senhores Vereadores e Comissões para
estudos e emissão de pareceres. A inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos
Requerimentos nºs 106, 107 e 108/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 114,
115, 116, 117 e 118/18 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 da Proposta de Emenda a Lei Orgânica Nº 25/18;
Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 103, 104 e 105/18. Em pauta a Proposta
de Emenda a Lei Orgânica Nº 25/18 em Primeira Discussão e Votação. Altera a Lei
Orgânica Municipal, acrescentando o art. 88-A, para instituir o Orçamento Impositivo no
âmbito municipal e, dá outras providências. Em discussão, a Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini solicitou a retirada de pauta da matéria por trinta 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
103/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Encerrada a discussão e
votação o Vice-Presidente repassou a Presidência a Vereadora Elenir Maciel. Em pauta
o Requerimento Nº 104/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o
Vereador Rodrigo justificou o objetivo do Requerimento que solicita o encaminhamento
de Ofício ao gerente da Sanepar de Francisco Beltrão, Senhor Lindomar José Votteri,
solicitando a previsão para conclusão da rede coletora de esgoto sanitário na Rua São
Francisco de Assis e adjacentes no Bairro Guanabara. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 105/18 de autoria dos Vereadores Camilo
Rafagnin e Daniela Celuppi. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Esgotada a ordem do dia da presente Sessão, a Senhora
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Presidente anunciou a pauta dos trabalhos da próxima Sessão Ordinária: Discussão e
votação dos Requerimentos Nºs 106, 107 e 108/18. Na sequência, a Senhora
Presidente informou aos Senhores Vereadores que após o término da presente sessão,
a direção da Empresa Guancino Transportes Coletivos, estará fazendo uso da Tribuna
para apresentar informações e esclarecimentos, conforme Requerimento Nº 85/18 e
após o término da próxima Sessão o Colégio Glória fará uma apresentação do projeto
interdisciplinar Roda D'agua e posteriormente haverá apresentação do Plano Diretor
com a Secretaria Municipal de Planejamento. Em seguida, a Senhora Presidente
determinou a suspensão da sessão por dois minutos. Reabertos os trabalhos, 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 falou sobre o excesso de estagiários nas escolas. O Vereador Silmar Gallina
solicitou aparte e comentou sobre o assunto. O Vereador Aires falou também sobre o
número de CMEIs no Município e a demanda por vagas. Parabenizou o Vereador Silmar
Gallina pelo empenho para finalização das obras do Colégio Suplicy. Finalizou falando
sobre os escândalos em que o Governo do Estado está envolvido. A Senhora
Presidente determinou a suspensão da sessão por dois minutos. Reabertos os
trabalhos, e não havendo mais oradores inscritos, agradeceu a presença de todos, em
especial dos Senhores Vereadores, convocando-os para a próxima Sessão Ordinária, a
realizar-se no dia quinze de maio 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 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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