ATA Nº 3658 – DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e
dezoito, às catorze horas, havendo número legal de Vereadores, com ausência do
Vereador Silmar Gallina, 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 Franciele Schmitz
para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Na sequência, convidou a
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini para fazer parte da Mesa Diretora na função de
Vice-Presidente. Em seguida, colocou em discussão a Ata nº 3657 da trigésima segunda
Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi aprovada por
unanimidade, com ausência do Vereador Silmar Gallina. Em seguida, a Senhora
Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário das
correspondências recebidas e expedidas: Requerimento Nº 128/18 de autoria da Mesa
Diretora subscrito por todos os Vereadores - requer seja consignado em Ata, VOTO DE
PESAR, pelo falecimento da pioneira ELZA ORTINELA COMUNELLO, ocorrido no dia
3 de junho de 2018, aos 92 anos. Solicitamos que seja encaminhado ofício aos
familiares; Requerimento Nº 129/18 de autoria das Vereadoras Elenir Maciel e Maria de
Lourdes Pazzini - solicitando informações sobre a possibilidade de ser prorrogado,
através de alteração legislativa, o período de concessão de licença paternidade para
quinze dias além dos cinco dias já previstos em Lei, nos moldes do Decreto Federal nº.
8.737, de 3 de maio de 2016; Indicação Nº 145/18 de autoria da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini - indicando que se proceda estudos no sentido de viabilizar obras de
restauração o prédio da APMI, atualmente utilizado pela panificadora na Comunidade
do Km 20; Indicação Nº 146/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que
se proceda substituição do bueiro na Comunidade Barra Bonita, mais precisamente
próximo a propriedade do Schmitz; Indicação Nº 147/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto - indicando que se proceda a implantação do poste de energia para iluminação
pública na Rua Ponta Grossa, mais precisamente próximo a residência nº 800, no bairro
Presidente Kennedy; Indicação Nº 148/18 de autoria do Vereador Valmir Antonio
Tonello - indicando que se proceda a implantação de pontos de energia para iluminação
pública no Conjunto Habitacional, na Comunidade Santa Bárbara; Indicação Nº 149/18
de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - indicando que se proceda
pavimentação asfáltica nas seguintes vias públicas do Bairro Pinheirão: Rua Sorocaba,
Rua Aracajú, Rua Osasco, Rua Botucatú e Rua Amapá; Indicação Nº 150/18 de autoria
da Vereadora Franciele Schmitz - indicando através do Departamento Beltronense de
Trânsito - Debetran, que se proceda as seguintes melhorias: Implantação de uma faixa
elevada na Av. Luiz Antônio Faedo, mais precisamente próximo ao Posto Toscan e
estudos para implantação do sentido única na Rua Clevelândia, trecho entre as Ruas
Alagoas e Minas Gerais; Ofício nº 924/18 do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - em
agradecimento pela disponibilização das dependências da Câmara Municipal para
realização do curso Eleições 2018; Convite do Chefe da Casa Civil para solenidade do
dia 06/06/18, as 9h30, em Curitiba; Ofício da Unioeste - solicitando espaço na tribuna na
sessão do dia 3 de julho de 2018, para apresentação do projeto de extensão " Diálogos
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Interdisciplinares para a Promoção da Cidadania da População Trans: Direitos
Humanos, Gênero e Sexualidade" e para propor alterações na Lei nº 3346/2007 que
institui o Dia Municipal contra a Homofobia. Após a leitura das correspondências
recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da
próxima Sessão do Requerimento nº 129/18, ficando despachado o Requerimento Nº
128/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 145, 146, 147, 148, 149 e 150/18 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 19, 20 e 21/18 do Executivo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 126 e
127/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº 19/18 do Executivo em Segunda 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 Silmar Gallina, sem emendas, em Segunda Discussão e Votação
e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 20/18
do Executivo em Segunda 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 Silmar Gallina, sem emendas,
em Segunda Discussão e Votação e em consequência ficou aprovado em redação final.
Em pauta o Projeto de Lei Nº 21/18 do Executivo em Segunda 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, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do Vereador
Silmar Gallina, sem emendas, em Segunda Discussão e Votação e em consequência
ficou aprovado em redação final, com correção do número de CNPJ da Empresa. Em
pauta o Requerimento Nº 126/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin. Em
discussão, o Vereador Camilo explanou sobre o objetivo do Requerimento que solicita
informações se há estudos para criar o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana em
Francisco Beltrão. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do
Vereador Silmar Gallina. Em pauta o Requerimento Nº 127/18 de autoria do Vereador
José Carlos Kniphoff. Em discussão, o Vereador José Carlos justificou o objetivo do
Requerimento que solicita informações da viabilidade de efetivar melhorias no Trânsito
de Francisco Beltrão e pediu o apoio dos demais Vereadores. A Vereadora Elenir Maciel
discorreu sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do
Vereador Silmar Gallina. 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 31 e 32/18 do Executivo; Primeira
Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 009/18 do Legislativo; Discussão e votação
do Requerimento Nº 129/18. Na sequência, a Senhora Presidente deixou o livro de
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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 corrupção e o sistema político. Pela Ordem com a palavra a Vereadora Elenir
Maciel, que declinou. 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 onze de junho 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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