ATA Nº 3655 – DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às
catorze horas, havendo número legal de Vereadores, com ausência da Vereadora
Franciele Schmitz, 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 3654 da vigésima nona Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em
votação foi aprovada por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz.
Em seguida, a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse
conhecimento ao Plenário das correspondências recebidas e expedidas: Moção de
Apoio nº 006/18 de autoria dos Vereadores Aires Tomazoni e Rodrigo Inhoatto subscrito
pelos demais Vereadores - propõe que seja endereçada MOÇÃO DE APOIO ao
movimento de paralisação nacional dos caminhoneiros, em protesto aos seguidos
aumentos no preço do óleo diesel; Projeto de Lei Nº 31/18 do Executivo - Declara de
interesse social para fins de regularização fundiária área que especifica, estabelece
critérios e procedimentos de regulamentação para fins de moradia e dá outras
providências; Projeto de Lei Nº 32/18 do Executivo - Altera a Lei Municipal n.º 4.106, de
11 de outubro de 2013 que “dispõe sobre o plano de cargos, carreira e valorização do
servidor público (PCCVSP) ocupante de cargo efetivo do município de Francisco Beltrão
e dá outras providências” para aumentar número de vagas para cargos de provimento
efetivo e alterar o vencimento do cargo de ATENDENTE DE FARMÁCIA 40H; Projeto de
Lei Nº 33/18 do Executivo - Autoriza Concessão Administrativa de Uso de Bem Público
Imóvel, com encargos, de propriedade do Município; Requerimento Nº 120/18 de autoria
da Vereadora Elenir Maciel - requer seja consignado em Ata, VOTO DE PESAR, pelo
falecimento da Senhora MARIA HILDA PINTO DA SILVA, ocorrido no dia 19 de maio de
2018. Solicitamos ainda, que seja encaminhado ofício aos familiares; Requerimento Nº
121/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - requer seja encaminhado Ofício ao
Executivo Municipal, através do Departamento Beltronense de Trânsito, solicitando o
número de multas aplicadas pelo município e o valor arrecado com elas, nos exercícios
de 2016 e 2017, com a classificação dos tipos de infrações (infrações registradas pelos
controladores eletrônicos e de autuações emitidas pelos Agentes de Trânsito); Indicação
Nº 135/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - indicando à Presidência da Câmara
Municipal de Vereadores, que encaminhe à Promotoria Pública a resposta do
Requerimento nº 086/18 encaminhado ao Executivo Municipal na data de 10 de abril de
2018, o qual solicita informações do motivo que não foram regulamentadas as seguintes
Lei: LEI MUNICIPAL N.º 4.483, DE 8 DE JUNHO DE 2017 Dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação da lista de pacientes que aguardam por consultas com
especialistas, exames em geral e cirurgias na rede pública no Município de Francisco
Beltrão, e dá outras providências; LEI MUNICIPAL N.º 4.493, DE 13 DE JULHO DE
2017 que Determina a divulgação, por meio eletrônico da relação de medicamentos
disponíveis na rede municipal de saúde de Francisco Beltrão – Estado do Paraná;
Indicação Nº 136/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que
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se proceda estudos no sentido de viabilizar a instalação de uma porta automática de
vidro no prédio da Prefeitura; Indicação Nº 137/18 de autoria do Vereador Pedro
Claudionor dos Santos - indicando que se proceda melhorias nos passeios públicos,
bem como melhorias nas vias do Distrito de Nova Concórdia; Indicação Nº 138/18 de
autoria da Vereadora Elenir Maciel - indicando que o Executivo Municipal, através do
Departamento Beltronense de Trânsito - DEBETRAN, proceda estudos no sentido de
viabilizar a instalação de instrumentos de transito nos seguintes locais: Instalação de
semáforo para pedestre no cruzamento das Ruas Tenente Camargo com a Romeu
Lauro Werlang; Instalação de um semáforo no cruzamento das Ruas São Paulo com
Ponta Grossa; Instalação de um semáforo no cruzamento da Rua Ponta Grossa com a
Avenida Luiz Antônio Faedo; Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal nº 292/18 - em
resposta ao Requerimento Nº 003/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin; Ofício do
Gabinete do Prefeito Municipal nº 293/18 - em resposta ao Requerimento Nº 019/18 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto; Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal nº
294/18 - em resposta ao Requerimento Nº 30/18 de autoria da Vereadora Elenir Maciel;
Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal nº 295/18 - em resposta ao Requerimento Nº
044/18 de autoria da Mesa Diretora; Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal nº 297/18 em resposta ao Requerimento Nº 48/18 de autoria da Vereadora Elenir Maciel; Ofício do
Gabinete do Prefeito Municipal nº 298/18 - em resposta ao Requerimento Nº 049/18 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto; Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal nº
299/18 - em resposta ao Requerimento Nº 050/18 de autoria do Vereador José Carlos
Kniphoff; Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal nº 300/18 - em resposta ao
Requerimento Nº 052/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini; Ofício do
Gabinete do Prefeito Municipal nº 301/18 - em resposta ao Requerimento Nº 036/18 de
autoria da Vereadora Elenir Maciel; Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal nº 302/18 em resposta ao Requerimento Nº 061/18 de autoria da Vereadora Daniela Celuppi;
Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal nº 266/18 - em resposta ao Requerimento Nº
040/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff; Ofício Nº 1474 da Caixa
Econômica Federal - informando celebração de contrato de repasse; Convite da
Secretaria Municipal de Saúde para participar da Audiência Pública referente ao 1º
quadrimestre de 2018, no dia 30 de maio de 2018, as 14h, na Câmara de Vereadores;
Ofício Circular Nº 15/2018 da Amsop - recomendando medidas de precaução diante da
greve dos caminhoneiros; Ofício Nº 11/2018 do Comitê Gestor/Conselho Municipal do
emprego e relação do trabalho; Comunicados do Ministério da Educação- informando
liberação de recursos financeiros. Após a leitura das correspondências recebidas e
expedidas a Senhora Presidente determinou o encaminhamento dos Projetos de Lei Nºs
31, 32 e 33/18 do Executivo, aos Senhores Vereadores e Comissões para estudos e
emissão de pareceres. A inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão do
Requerimento nº 121/18 e da Moção de Apoio nº 006/18, ficando despachado o
Requerimento Nº 120/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 135, 136, 137 e
138/18 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
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Expediente. Não havendo oradores inscritos, anunciou a pauta dos trabalhos da
presente Sessão que consta da seguinte ordem do dia: 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. Em pauta o Projeto de Lei Nº 15/18 do Executivo em
Primeira Discussão e Votação. Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de
uso, com encargos, de bem imóvel, à R J REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS LTDA ME.
Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, sem emendas, em Primeira Discussão e
Votação. Em pauta o Projeto de Lei Nº 18/18 do Executivo em Primeira Discussão e
Votação. Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso, com encargos,
de bem imóvel, à INDÚSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA ME. Em discussão, o
Vereador José Carlos Kniphoff esclareceu o objetivo do Requerimento. O Vereador
Silmar Gallina falou sobre o histórico da empresa. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, sem emendas, em
Primeira Discussão e Votação. Em pauta o Projeto de Lei Nº 12/18 do Legislativo de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto em Primeira Discussão e Votação. Altera
dispositivos da Lei Municipal nº. 4.565, de 25 de abril de 2018, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de registro e identificação de cães e gatos no Município de Francisco
Beltrão-PR. Em discussão, o Vereador Rodrigo comentou sobre as alterações feitas no
projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora
Franciele Schmitz, sem emendas, em Primeira Discussão e Votação. Em pauta o
Requerimento Nº 114/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Requer que
seja encaminhado Ofício ao Executivo Municipal, através do Setor Competente,
solicitando informações da viabilidade de implantar um Centro Municipal de Educação
Infantil – CMEI no Distrito do KM 20 São Pio X. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora
Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 115/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo justificou o objetivo do Requerimento que
convoca 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. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com
ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 116/18 de
autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em discussão, o Vereador Pedro
explanou sobre o objetivo do Requerimento que solicita o encaminhamento de Ofício ao
Excelentíssimo Deputado Federal Osmar Bertoldi, solicitando que seja viabilizado
recursos financeiros através de emenda parlamentar direcionada a construção de um
ginásio de esportes para Escola Municipal Juscelino Kubitschek na comunidade do Rio
Tuna e aquisição de uma unidade de Castramóvel. Contou também que foi conquistado
recursos através de emenda para o ginásio do Colégio do Bairro Cristo Rei no valor de
quatro milhões e oitocentos mil reais. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com
Página 3 de 5

ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 117/18 de
autoria do Vereador Camilo Rafagnin. Requer que seja encaminhado Ofício ao
Executivo Municipal, através do Setor Competente, solicitando a relação de servidores
municipais cedidos a outros órgãos ou entidades, indicando as cessões com ônus e sem
ônus para o cedente. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o
Requerimento Nº 118/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin. Requer que seja
encaminhado Ofício ao Executivo Municipal, através do Setor Competente, solicitando o
embasamento legal do Programa Mutirão Solidário, vinculado a Secretaria Municipal de
Assistência Social. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado
por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o
Requerimento Nº 119/18 de autoria do Vereador Leonardo Garcia. Em discussão, o
Vereador Leonardo explicou o objetivo do Requerimento que solicita 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. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora
Franciele Schmitz. 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 15 e 18/18 do Executivo; Segunda Discussão e
Votação do Projeto de Lei Nº 12/18 do Legislativo; Discussão e votação do
Requerimento Nº 121/18; Discussão e Votação da Moção de Apoio Nº 006/18. Na
sequência, a Senhora Presidente informou aos Senhores Vereadores, que continua a
disposição 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
Municipal. Em seguida, 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 manifestou seu apoio a paralisação dos
caminhoneiros, discorreu sobre o assunto e falou sobre a corrupção no País. Finalizou
falando que é contra emendas parlamentares pois os recursos deveriam vir através de
programas para os Municípios. O Vereador Pedro Claudionor solicitou aparte e disse
que o próprio Vereador Aires já divulgou emendas conquistadas. Pela Ordem com a
palavra o Vereador Camilo Rafagnin se manifestou com relação aos Requerimentos nºs
117 e 118/18 de sua autoria votados durante a ordem do dia. Falou sobre a greve dos
caminhoneiros, manifestando seu apoio, e sobre a corrupção e a crise moral do País.
Pela Ordem com a palavra o Vereador Silmar Gallina falou da sua preocupação com o
momento que o País está passando com a greve dos caminhoneiros. O Vereador
Camilo solicitou aparte e disse que o governo não está seguindo o plano de governo. O
Vereador Silmar questionou porque a Associação dos Professores - APP não aproveita
o momento para se manifestar. A Vereadora Elenir Maciel solicitou aparte e falou sobre
uma possível intervenção militar. O Vereador Silmar concluiu dizendo que é inadmissível
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o brasileiro trabalhar seis meses para pagar impostos. Pela Ordem com a palavra a
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini falou sobre o Requerimento Nº 114/18 de sua
autoria que solicita um CMEI para o KM 20, manifestou seu apoio a greve dos
caminhoneiros e disse que é preciso escrever uma nova constituição. Pela Ordem com
a palavra o Vereador Rodrigo Inhoatto discorreu sobre a Moção de Aplauso nº 004/18,
de sua autoria, para a 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. Manifestou seu apoio com relação a greve dos caminhoneiros e falou
sobre a possível intervenção militar. O Vereador Camilo Rafagnin solicitou aparte e falou
com relação a Moção 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 nove de maio de dois mil e dezoito, no Centro Comunitário da Linha São Marcos, às
dezenove horas, sendo encerrada a presente Sessão às quinze horas e trinta 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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