ATA Nº 3656 – DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e
dezoito, às dezenove horas, havendo número legal de Vereadores, com ausência da
Vereadora Franciele Schmitz, os Senhores Vereadores reuniram-se no Centro
Comunitário da Linha São Marcos em 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 3655 da trigésima 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: Projeto de Lei
Nº 23/18 do Executivo - Institui a nova Lei do Plano Diretor Municipal de Francisco
Beltrão, nos termos que dispõe o art. 182, § 1º, da Constituição Federal - Lei Federal nº
10.257/01 - Estatuto da Cidade e da Lei Orgânica e dá outras providências; Projeto de
Lei Nº 24/18 do Executivo - Dispõe sobre as competências e regulamento do Conselho
da Cidade de Francisco Beltrão e extingue o Conselho de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente; Projeto de Lei Nº 16/18 do Legislativo de autoria dos Vereadores Aires
Tomazoni e Camilo Rafagnin - Institui a "Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo" no
município de Francisco Beltrão e dá outras providências; Requerimento Nº 122/18 de
autoria do Vereador Camilo Rafagnin - solicitando relatório de horas extras praticadas
pelos servidores locados na Secretaria Municipal de Administração, nos meses de
fevereiro, março e abril de 2018; Requerimento Nº 123/18 de autoria da Vereadora
Elenir Maciel - solicitando informações se há estudos ou projeto para implantação de
placas de sinalização de trânsito e de identificação de logradouros no Conjunto
Esperança V; Requerimento Nº 124/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini - solicitando informações se há previsão orçamentária para aquisição de um
britador móvel para atender as necessidades do interior do município; Requerimento Nº
125/18 de autoria da Mesa Diretora subscrito por todos os Vereadores - solicitando
informações da viabilidade de efetuar as seguintes melhorias e obras para a
comunidade de Linha São Marcos: 1.Melhorias no calçamento, interligando a
comunidade com os Bairros Antônio de Paiva Cantelmo e Novo Mundo; 2.Ampliação do
cemitério; 3.Rever o traçado do Contorno Leste que passa pela comunidade, com vistas
de evitar alagamentos futuros;4.Efetuar melhorias nos pontos críticos da estrada que
alaga em dias de chuva, sentido Linha Hobold;5.Construção de um espaço físico para
funcionar o clube de mães; 6.Melhorias na ponte do Rio Santa Rosa, sentido Linha
Hobold;7.Instalação com urgência da rede de abastecimento de água potável, a partir da
ponte sentido ao Km 8; 8.implantação de uma torre digital para internet; 9.implantação
da rede de iluminação pública; Indicação Nº 139/18 de autoria do Vereador Pedro
Claudionor dos Santos - indicando que se proceda reparos nos aparelhos da Academia
ao Ar Livre, bem como reparos nas barras de alongamento do Parque Jorge Backes Lago Alvorada; Indicação Nº 140/18 de autoria do Vereador Silmar Gallina - indicando
que se proceda implementação de um conjunto de ações visando modernização e
eficientização no sistema de iluminação publica das seguintes vias: Avenida União da
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Vitória, Rua Porto Alegre, Rua Florianópolis, Avenida Antônio de Paiva Cantelmo, trecho
entre as Ruas Tenente Camargo e a Florianópolis, Rua São Paulo. Após a leitura das
correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou o
encaminhamento dos Projetos de Lei Nºs 23 e 24/18 do Executivo e Nº 16/18 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 122,
123, 124 e 125/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 139 e 140/18 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 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. Em pauta o Projeto de Lei Nº 15/18 do Executivo em
Segunda Discussão e Votação. Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de
uso, com encargos, de bem imóvel, à RJ REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS LTDA ME.
Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, sem emendas, em Segunda Discussão
e Votação e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de
Lei Nº 18/18 do Executivo em Segunda 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 Silmar Gallina discorreu
sobre o objetivo do presente projeto e também do projeto de lei Nº 15/18 do Executivo.
Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele
Schmitz, sem emendas, em Segunda Discussão e Votação e em consequência ficou
aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 12/18 do Legislativo de autoria
do Vereador Rodrigo Inhoatto em Segunda 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 Inhoatto explicou o objetivo do Projeto e pediu o apoio
de todos os Vereadores. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da
Vereadora Franciele Schmitz, sem emendas, em Segunda Discussão e Votação e em
consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o Requerimento Nº 121/18 de
autoria do Vereador Camilo Rafagnin. Requer que 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). Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com
ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta a Moção de Apoio Nº 006/18 de
autoria dos Vereadores Aires Tomazoni e Rodrigo Inhoatto subscrito pelos demais
Vereadores. Os Vereadores que a presente subscrevem, na forma regimental, com
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fulcro no Art. 105 do Regimento Interno, propõe, depois de ouvido o Plenário, que seja
endereçada MOÇÃO DE APOIO ao movimento de paralisação nacional dos
caminhoneiros, em protesto aos seguidos aumentos no preço do óleo diesel. Em
discussão, o Vereador Rodrigo discorreu sobre o objetivo da Moção e pediu o apoio dos
demais Vereadores. O Vereador Aires se manifestou sobre o movimento dos
caminhoneiros e pediu o voto favorável dos demais Vereadores à Moção. 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: Primeira Discussão e Votação dos Projetos de
Lei Nºs 19, 20 e 21/18 do Executivo; Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº
10/18 do Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 122, 123, 124 e
125/18; Discussão e Votação da Moção de Repúdio Nº 005/18. 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. Neste momento, a Senhora Presidente abriu
espaço para que o representante da Linha São Marcos, Senhor Pedro Fontana, fizesse
uso da Tribuna em nome da Comunidade. 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 a Vereadora Elenir Maciel falou sobre
a importância das sessões itinerantes e sobre a função dos Vereadores. Pela Ordem
com a palavra a Vereadora Daniela Celuppi falou sobre a aprovação dos projetos do
Executivo que trata da concessão de barracões para empresas e questionou porque a
lista de espera dessas empresas não é a mesma das empresas que receberam a
concessão. Comentou sobre as demandas da comunidade e explicou como funciona o
processo do Legislativo. Por fim falou sobre a paralisação dos caminhoneiros e o
prejuízo causado para a sociedade. O Vereador Rodrigo Inhoatto solicitou a sua retirada
da sessão, a qual foi concedida pela Senhora Presidente. Pela Ordem com a palavra o
Vereador José Carlos Kniphoff se manifestou sobre os trabalhos realizados enquanto
engenheiro da Prefeitura e discorreu sobre a questão dos barracões industriais. Pela
Ordem com a palavra o Vereador Aires Tomazoni falou sobre as sessões itinerantes,
sobre o trabalho realizado pelos Vereadores e a importância da população fazer o
acompanhamento. Pela Ordem com a palavra a Vereadora Maria de Lourdes Pazzini
pediu que seja verificado se consta no Requerimento da Comunidade o pedido de
iluminação pública. Falou da sua preocupação com o prejuízo causado pela greve dos
caminhoneiros e se colocou a disposição da comunidade na Câmara de Vereadores.
Pela Ordem com a palavra o Vereador Camilo Rafagnin falou sobre notícias falsas
divulgadas na internet, se manifestou sobre a greve dos caminhoneiros e contra a
intervenção militar. Pela Ordem com a palavra o Vereador Silmar Gallina disse que os
Vereadores vão cobrar do Executivo a execução das reivindicações feitas pela
comunidade. Falou sobre os prejuízos causados aos produtores rurais em consequência
da greve dos caminhoneiros e discorreu sobre a situação política e econômica do País.
Não havendo mais oradores inscritos, a Senhora Presidente agradeceu a presença de
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todos, em especial dos Senhores Vereadores, convocando-os para a próxima Sessão
Ordinária, a realizar-se no dia quatro de junho de dois mil e dezoito, no Plenário da
Câmara Municipal, em horário regimental, às catorze horas, sendo encerrada a presente
Sessão às vinte horas e catorze 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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