ATA Nº 3654 – DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte e dois 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 3653 da vigésima oitava 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 113/18 de
autoria da Mesa Diretora subscrito por todos os Vereadores - requer seja consignado
em Ata, VOTO DE PESAR, pelo falecimento da professora SALETE CASALI ROCHA,
ocorrido no dia 18 de maio de 2018, aos 47 anos. Solicitamos que seja encaminhado
ofício aos familiares; Requerimento Nº 114/18 de autoria da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini - solicitando informações da viabilidade de implantar um Centro
Municipal de Educação Infantil – CMEI no Distrito do KM 20 São Pio X; Requerimento Nº
115/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - requer em conformidade com o Art.
159 do Regimento Interno, que seja encaminhado Ofício convocando a Diretora do
Departamento Beltronense de Trânsito - DEBETRAN, Senhora Marilda Galvan Ribeiro,
para que na Tribuna dessa Casa de Leis, em data a ser agendada, compareça para
prestar esclarecimentos e informações quanto ao número de multas e autuações
emitidas pelos agentes de trânsito e especificar as atribuições/competências dos
mesmos; Requerimento Nº 116/18 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos
- requer o encaminhamento de Ofício ao Excelentíssimo Deputado Federal Osmar
Bertoldi, solicitando que seja viabilizado recursos financeiros através de emenda
parlamentar direcionada as seguintes demandas de Francisco Beltrão: construção de
um ginásio de esportes para Escola Municipal Juscelino Kubitschek na comunidade do
Rio Tuna e aquisição de uma unidade de Castramóvel; Requerimento Nº 117/18 de
autoria do Vereador Camilo Rafagnin - solicitando a relação de servidores municipais
cedidos a outros órgãos ou entidades, indicando as cessões com ônus e sem ônus para
o cedente; Requerimento Nº 118/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin solicitando o embasamento legal do Programa Mutirão Solidário, vinculado a Secretaria
Municipal de Assistência Social; Requerimento Nº 119/18 de autoria do Vereador
Leonardo Mazzon Garcia - solicitando informações da viabilidade de instalar um
aparelho eletrônico de redução de velocidade na Avenida Natalino Faust – no trecho
entre o semáforo do Detran ao trevo de acesso da PR 566 e PR 180; Indicação Nº
131/18 de autoria do Vereador Silmar Gallina - indicando que se proceda estudos no
sentido de viabilizar as seguintes melhorias na Escola Municipal Germano Meyer, no
bairro Marrecas: reparos na quadra poliesportiva e conserto de muros e portões;
Indicação Nº 132/18 de autoria da Vereadora Elenir Maciel - indicando que se proceda
recapagem asfaltica na Rua Ortigueira, no bairro São Cristovão; Indicação Nº 133/18 de
autoria da Vereadora Elenir Maciel - indicando que se proceda as seguintes melhorias
no bairro Padre Ulrico: recapagem asfaltica Rua Pica-Pau esquina com a Rua Maranata
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e construção de passeios públicos na Rua Pica-Pau; Indicação Nº 134/18 de autoria da
Vereadora Elenir Maciel - indicando que se proceda readequação da boca de lobo
existente na Rua Ponta Grossa, esquina com a Rua Xerém, no bairro Presidente
Kennedy. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora
Presidente determinou a inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos
Requerimentos nºs 114, 115, 116, 117, 118 e 119/18, ficando despachado o
Requerimento Nº 113/18 e determinou o encaminhamento das Indicações nºs 131, 132,
133 e 134/18 ao Executivo Municipal para estudos e viabilidade de atendimento e a
devida destinação das demais correspondências. Na sequência, 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 dos
trabalhos da presente Sessão que consta da seguinte ordem do dia: Segunda
Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 12, 13 e 14/18 do Executivo; Segunda
Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 11/18 do Legislativo; Discussão e votação dos
Requerimentos Nºs 110, 111 e 112/18; Discussão e Votação das Moções Nºs 004 e
005/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº 12/18 do Executivo em Segunda Discussão e
Votação. Cria no Município de Francisco Beltrão o PROGRAMA FAMÍLIA
ACOLHEDORA para atender as normas de proteção e garantia dos direitos das
crianças e adolescentes. Em discussão, a Vereadora Franciele Schmitz agradeceu aos
demais Vereadores pela votação favorável em primeira discussão e votação do referido
projeto e disse que o Programa é muito importante. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, sem emendas, em Segunda Discussão e Votação e em consequência
ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 13/18 do Executivo em
Segunda Discussão e Votação. Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de
uso, com encargos, de bem imóvel, à empresa MASTER BIKE INDÚSTRIA DE
BICICLETAS LTDA. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado
por unanimidade, sem emendas, em Segunda Discussão e Votação e em consequência
ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 14/18 do Executivo em
Segunda Discussão e Votação. Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de
uso, com encargos, de bem imóvel, à MARRECAS COOPERATIVA DE RECICLADOS.
Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
sem emendas, em Segunda Discussão e Votação e em consequência ficou aprovado
em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 11/18 do Legislativo em Segunda
Discussão e Votação. Institui a Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e
Adolescentes no município de Francisco Beltrão - PR. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emendas, em Segunda
Discussão e Votação e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o
Requerimento Nº 110/18 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em
discussão, o Vereador José Carlos se manifestou em nome do Vereador proponente
sobre o objetivo do Requerimento que solicita a elaboração de estudo e busca de
parceria através de outras Esferas de Governo para viabilizar a construção de Albergue
Municipal, para atendimento aos moradores de rua de Francisco Beltrão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 111/18 de autoria do
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Vereador Camilo Rafagnin. Requer que seja encaminhado Ofício ao Executivo
Municipal, através do Setor Competente, solicitando o investimento total do serviço de
pintura de faixas e demarcação de vias nesse ano, especificando os valores pagos por
empresas terceirizadas. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 112/18 de autoria do Vereador
José Carlos Kniphoff. Em discussão, o Vereador José Carlos explanou sobre o
Requerimento que solicita informações se há estudos ou projeto para ampliação da pista
do Aeroporto Municipal. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta a Moção
de Aplauso nº 004/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Requer que seja
endereçada MOÇÃO DE APLAUSO à POLICIAL MILITAR KÁTIA DA SILVA SASTRE,
pelo ato de bravura ao reagir a uma tentativa de assalto em frente a uma instituição de
ensino, na cidade de Suzano, região metropolitana de São Paulo, mesmo que fora do
seu horário de trabalho. Em discussão, o Vereador Camilo Rafagnin disse que não
consegue votar favorável a uma questão onde a morte de uma pessoa seja louvada e
que por possuir função pública carrega a condição de fazer projetos que deem
alternativas para as pessoas não estarem no crime e projetos que valorize a polícia
militar. O Vereador José Carlos discordou do Vereador Camilo e disse que a Moção de
Aplauso não tem a intenção de louvar a morte de uma pessoa, mas sim de parabenizar
a policial por ter salvado vidas. O Vereador Camilo se manifestou novamente sobre o
assunto. O Vereador Rodrigo disse que não entendeu a justificativa do Vereador Camilo
e falou que é preciso dar mais importância para as pessoas que trabalham para
defender a população. Em votação, foi aprovado por maioria dos votos, com dois votos
contrários dos Vereadores Camilo Rafagnin e Daniela Celuppi. Em pauta a Moção de
Repúdio nº 005/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Requer que seja
endereçada MOÇÃO DE REPÚDIO ao discurso do Vereador Vagner Tarcísio de
Moraes, do município de Alfenas, Minhas Gerais, contra o ato de bravura da Policial
militar Kátia da Silva Sastre ao reagir a uma tentativa de assalto em frente a uma
instituição de ensino, na cidade de Suzano, região metropolitana de São Paulo. Em
discussão, manifestaram-se a Vereadora Daniela Celuppi e o Vereador José Carlos. O
Vereador Rodrigo Inhoatto solicitou a retirada de pauta da matéria por uma semana.
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 15 e 18/18 do Executivo; Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº
12/18 do Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 114, 115, 116, 117,
118 e 119/18. Na sequência, a Senhora Presidente determinou a suspensão da sessão
por dois minutos. Reabertos os trabalhos, informou aos Senhores Vereadores, que
dando atendimento ao que determina o § 2º do Artigo 136 do Regimento Interno, a partir
da sessão ordinária de hoje, estará a disposição em três sessões, para análise do
plenário e interposição de emendas, o Projeto de Lei nº 17/18 do Executivo, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do Município de Francisco
Beltrão para o exercício de 2019. Convocou a Comissão de Finanças e Orçamentos
para acompanhar a Audiência Pública, referente ao 1º quadrimestre de 2018, no dia 30
de maio, as 14 horas, no Plenário da Câmara. Na sequência, deixou o livro de inscrição
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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 a divulgação por parte da administração municipal de dados do CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, onde Francisco Beltrão ficou em
primeiro lugar na geração de empregos no primeiro quadrimestre de dois mil e dezoito.
A Vereadora Elenir Maciel solicitou aparte e explicou que Francisco Beltrão ficou em
primeiro lugar em cidades com equivalência de habitantes em torno de noventa mil. O
Vereador Aires pediu então que a divulgação seja melhor explicada. Manifestou seu
apoio aos caminhoneiros que estão fazendo paralisação e falou sobre o constante
aumento dos impostos. Pela Ordem com a palavra o Vereador Camilo Rafagnin falou
sobre a obra da Avenida Silvio Barbieri que está prestes a ser inaugurada mas possui
vários problemas com relação a mobilidade. Falou também com relação a Moção de
Aplauso de Aplauso nº 004/18. 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 oito 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 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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