ATA Nº 3657 – DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e
dezoito, às catorze horas, havendo número legal de Vereadores, com ausência do
Vereador Aires Tomazoni, 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 e após convidou todos os presentes
para que entoassem o Hino de Francisco Beltrão. Na sequência, colocou em discussão
a Ata nº 3656 da trigésima primeira Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em
votação foi aprovada por unanimidade, com ausência do Vereador Aires Tomazoni. Em
seguida, a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento
ao Plenário das correspondências recebidas e expedidas: Projeto de Lei Nº 25/18 do
Executivo - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo para fins urbanos no Município de
Francisco Beltrão e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 26/18 do Executivo Define os Perímetros das Zonas Urbanas, dos Núcleos Urbanos dos Distritos e
Expansão do Distrito Sede do Município de Francisco Beltrão e dá outras providências;
Projeto de Lei Nº 27/18 do Executivo - Dispõe sobre o Zoneamento do Uso e Ocupação
do Solo do Perímetro Urbano do Município de Francisco Beltrão e dá outras
providências; Requerimento Nº 126/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin solicitando informações se há estudos para criar o Fundo Municipal de Mobilidade
Urbana em Francisco Beltrão; Requerimento Nº 127/18 de autoria do Vereador José
Carlos Kniphoff - requer que seja encaminhado Ofício ao Executivo Municipal, através
do Debetran, solicitando informações da viabilidade de efetivar as seguintes melhorias
no Trânsito de Francisco Beltrão: 1.Implantar Escola de Trânsito (com palestras,
orientações e simulações permanentes) junto com a Secretaria de Educação; 2.Estudos
e planejamento do mapa viário observando com o fluxo de trânsito; 3.Planejar novas
linhas de transporte coletivo e revisão das linhas existentes; 4.Estudos de todo
perímetro urbano para Instalação de novos sistemas binários; 5.Estudos para implantar
uma rotatória entre as vias Natalino Faust e Marilia, em substituição do projeto da
trincheira, com vistas de economia; 6.Que o Conselho Municipal do Trânsito seja aberto
a entidades representativas com poder de voz e voto; 7.Orientação de trânsito
permanente aos usuários; 8.Treinamentos constantes aos Agentes de Trânsito; 9.O
Debetran divulgar no Portal de Transparência os investimentos e arrecadações;
10.Apresentar em mapa viário estudos para novas ciclovias; 11.Instalações de redutores
de velocidade em locais estratégicos; 12.Estudos e regulamentação dos
estacionamentos privados, particulares e de empresas; 13.Estudos para melhorar o
trânsito nas vias: Rua Santa Maria esquina com a Rua Nossa Senhora da Glória,
General Osório (em frente a Cresol); Presidente Getúlio Vargas (praça São Matheus),
Rua Tapajara (entre a rua Tupiniquim e o CMEI do Novo Mundo); Indicação Nº 141/18
de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que se proceda obras de
melhorias nos cemitérios das Comunidades Ponte Nova do Cotegipe e Barra Escondida;
Indicação Nº 142/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se
proceda estudos no sentido da viabilidade de construção de uma via marginal no
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prolongamento da Avenida Júlio Assis Cavalheiro (lado esquerdo), trecho a partir da
Unipar até o trevo; Indicação Nº 143/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto indicando que se proceda melhorias na ponte da Comunidades Linha Pagnocelli;
Indicação Nº 144/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se
proceda reforma na ponte que liga as Comunidades Nova Concórdia a Linha Liston;
Convite da Comissão Municipal Intersetorial de Prevenção de Acidentes e Segurança no
Trânsito para reunião referente ao fechamento do Maio Amarelo e apresentação dos
resultados, no dia 6 de junho de 2018, as nove horas. Após a leitura das
correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou o
encaminhamento dos Projetos de Lei Nºs 25, 26 e 27/18 do Executivo aos Senhores
Vereadores e Comissões para estudos e emissão de pareceres. A inclusão na Ordem
do Dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 126 e 127/18 e o encaminhamento
das Indicações nºs 141, 142, 143 e 144/18 ao Executivo Municipal para estudos e
viabilidade de atendimento e a devida destinação das demais correspondências. Na
sequência, determinou a suspensão da sessão por dez minutos. Reabertos os
trabalhos, deixou o livro de inscrição a disposição dos Senhores Vereadores que
quisessem fazer uso da palavra em Grande Expediente. Com a palavra a Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini se manifestou contrária ao Projeto de Lei Nº 10/18 do
Legislativo e comentou sobre o Requerimento Nº 124/18 de sua autoria que solicita
informações se há previsão orçamentária para aquisição de um britador móvel para
atender as necessidades do interior do município. Não havendo mais 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 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. Em pauta o Projeto de Lei Nº 19/18 do Executivo em
Primeira Discussão e Votação. Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de
uso, com encargos, de bem imóvel, à MEGA SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA ME. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, com ausência do Vereador Aires Tomazoni, sem emendas,
em Primeira Discussão e Votação. Em pauta o Projeto de Lei Nº 20/18 do Executivo em
Primeira Discussão e Votação. Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de
uso, com encargos, de bem imóvel, à J L ARTEZANATO & MOLDURAS LTDA ME. Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com
ausência do Vereador Aires Tomazoni, sem emendas, em Primeira Discussão e
Votação. Em pauta o Projeto de Lei Nº 21/18 do Executivo em Primeira Discussão e
Votação. Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso, com encargos,
de bem imóvel, à QUALITEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME. Em discussão, o
Vereador Camilo Rafagnin solicitou a correção do número do CNPJ da Empresa no
Projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do Vereador Aires
Tomazoni, sem emendas, em Primeira Discussão e Votação. Em pauta o Projeto de Lei
Nº 10/18 do Legislativo em Primeira Discussão e Votação. Cria o § 3º do artigo 6º da Lei
nº. 4.434 de 7 de dezembro de 2016, que trata da concessão de diárias no âmbito do
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Poder Legislativo do Município de Francisco Beltrão. Em discussão, manifestaram-se os
Vereadores Silmar Gallina, Maria de Lourdes Pazzini, Elenir Maciel e José Carlos
Kniphoff. O Vereador José Carlos pediu a retirada de pauta do projeto por quinze dias. A
Senhora Presidente colocou em votação o pedido de retirada do projeto, sendo
aprovado por maioria dos votos, com votos contrários dos Vereadores Camilo Rafagnin,
Daniela Celuppi e Evandro Wessler, com ausência do Vereador Aires Tomazoni. Em
pauta o Requerimento Nº 122/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin. Requer que
seja encaminhado Ofício ao Executivo Municipal, através do Setor Competente,
solicitando relatório de horas extras praticadas pelos servidores locados na Secretaria
Municipal de Administração, nos meses de fevereiro, março e abril de 2018. Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com
ausência do Vereador Aires Tomazoni. 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 123/18 de autoria da Vereadora
Elenir Maciel. Em discussão, a Vereadora proponente explicou o objetivo do
Requerimento que solicita informações se há estudos ou projeto para implantação de
placas de sinalização de trânsito e de identificação de logradouros no Conjunto
Esperança V e pediu o apoio dos demais Vereadores. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência do Vereador Aires Tomazoni. Encerrada a discussão e
votação o Vice-Presidente repassou a Presidência a Vereadora Elenir Maciel. Em pauta
o Requerimento Nº 124/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Requer
que seja encaminhado Ofício ao Executivo Municipal, através do Setor Competente,
solicitando informações se há previsão orçamentária para aquisição de um britador
móvel para atender as necessidades do interior do município. Em discussão, a
Vereadora Daniela Celuppi parabenizou a Vereadora proponente pela iniciativa e
discorreu sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do
Vereador Aires Tomazoni. Em pauta o Requerimento Nº 125/18 de autoria da Mesa
Diretora subscrito pelos demais Vereadores. Requer que seja encaminhado ofício ao
Executivo Municipal, através do setor competente solicitando informações da viabilidade
de efetuar melhorias e obras para a comunidade de Linha São Marcos. Em discussão,
manifestaram-se as Vereadoras Daniela Celuppi e Elenir Maciel e o Vereador José
Carlos Kniphoff. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do Vereador
Aires Tomazoni. 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, o Vereador Rodrigo solicitou o
arquivamento da matéria. 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 19, 20 e 21/18 do Executivo; Discussão e
votação dos Requerimentos Nºs 126 e 127/18. Na sequência, a Senhora Presidente
informou aos Senhores Vereadores, que encerrou o prazo para interposição de
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emendas ao 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. 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 a Vereadora Elenir Maciel cumprimentou aos presentes,
especialmente aos alunos e professores da Escola Municipal Rubens Amélio Bonatto e
falou sobre a função e o trabalho realizado pelos Vereadores. Pela Ordem com a
palavra o Vereador Camilo Rafagnin saudou aos presentes, se manifestou com relação
ao projeto de Lei Nº 10/18 do Legislativo e sobre as consequências da paralisação dos
caminhoneiros. Pela Ordem com a palavra o Vereador Silmar Gallina falou sobre os
desafios de ser educador e sobre educação. 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 cinco
de junho de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, em horário regimental,
às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às quinze horas e vinte 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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