ATA Nº 3659 – DA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos onze dias do mês de junho 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 ao
Vereador Silmar Gallina para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em
seguida, colocou em discussão a Ata nº 3658 da trigésima terceira 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: Projeto de Lei Nº 28/18 do Executivo Dispõe sobre a hierarquização e traçado básico do Sistema Viário, e define as diretrizes
para o arruamento do Município de Francisco Beltrão, e dá outras providências; Projeto
de Lei Nº 29/18 do Executivo - Dispõe sobre o novo Código de Obras e Edificações do
Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná; Projeto de Lei Nº 30/18 do Executivo
- Dispõe sobre o novo Código de Posturas do Município de Francisco Beltrão e dá
outras providências; Emenda Aditiva Nº 001/18 de autoria da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini ao Projeto de Lei Nº 17/18 do Executivo - Realizar recapeamento
asfáltico com concreto betuminoso (CBUQ) sobre calçamento existente em estradas
vicinais, incluindo as estradas vicinais da rodovia PR 483 até a comunidade de Barra
Bonita e da rodovia PR 483 até a comunidade de Ponte Nova do Cotegipe e KM 08;
Emenda Aditiva Nº 002/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini ao Projeto
de Lei Nº 17/18 do Executivo - Viabilizar recursos para construção de uma capela
mortuária no Distrito do KM 20; Emenda Aditiva Nº 003/18 de autoria da Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini ao Projeto de Lei Nº 17/18 do Executivo - Buscar recursos
para construção de novos Centros de Educação Infantil com recursos do governo
federal, incluindo um CMEI no Distrito do KM 20; Requerimento Nº 130/18 de autoria do
Vereador Camilo Rafagnin - solicitando a denominação das entidades (conveniadas ou
não) que o município arca com as despesas de água e luz; Requerimento Nº 131/18 de
autoria do Vereador Aires Tomazoni - solicitando abono de falta da Sessão Ordinária do
dia 4 de junho de 2018; Requerimento Nº 132/18 de autoria do Vereador Silmar Gallina solicitando abono de falta da Sessão Ordinária do dia 5 de junho de 2018; Indicação Nº
151/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda
pavimentação asfáltica nas Ruas Maximiliano Folador e João Pedro Mazaro, no bairro
Antônio de Paiva Cantelmo; Indicação Nº 152/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto - indicando que se proceda pavimentação asfáltica nas Ruas Luiz Soeter e
Hilário Ecker, no bairro Sadia; Indicação Nº 153/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto - indicando que se proceda melhorias na pavimentação asfáltica, bem como
melhorias na iluminação pública das Ruas Blumenau, Brusque e Manoel Vieira, no
Bairro Industrial; Indicação Nº 154/18 de autoria da Vereadora Daniela Celuppi indicando que se proceda reabertura e colocação de bueiro na estrada que liga a
Sessão Progresso a Vargem Alegre, mais precisamente na Linha Gorciziak; Ofício nº
30/18 da ACEFB - informando novo conselho de administração da ACEFB - biênio
2018/2020; Requerimento do SINTEPFB - solicitando esclarecimento sobre o
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descumprimento da Lei nº 11738/08 e da Lei nº 4260/14. Após a leitura das
correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou o
encaminhamento dos Projetos de Lei Nºs 28, 29 e 30/18 do Executivo e das Emendas
Aditivas Nºs 001, 002 e 003 ao Projeto de Lei Nº 17/18 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 130, 131 e 132/18 e o
encaminhamento das Indicações nºs 151, 152, 153 e 154/18 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: 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. Neste momento, a
Senhora Presidente determinou a suspensão da sessão por dez minutos. Reabertos os
trabalhos, colocou em pauta o Projeto de Lei Nº 31/18 do Executivo em Primeira
Discussão e Votação. 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.(Conjunto Habitacional Terra Nossa). Em
discussão, o Vereador José Carlos Kniphoff explicou o objetivo do Projeto.
Manifestaram-se também os Vereadores Rodrigo Inhoatto, Maria de Lourdes Pazzini,
Camilo Rafagnin, Aires Tomazoni e Elenir Maciel. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, sem emendas, em Primeira Discussão e Votação. Em pauta o Projeto de
Lei Nº 32/18 do Executivo em Primeira Discussão e Votação. 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. Em discussão, manifestaram-se os Vereadores José Carlos Kniphoff e
Camilo Rafagnin. Em seguida a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário
fizesse a chamada dos Senhores Vereadores para que se procedesse a votação
nominal: Vereador Aires Vicente Tomazoni votou favorável, Vereador Camilo Rafagnin
votou favorável, Vereadora Daniela Celuppi votou favorável, Vereador Evandro Wessler
votou favorável, Vereadora Franciele Schmitz votou favorável, Vereador José Carlos
Kniphoff votou favorável, Vereador Leonardo Mazzon Garcia votou favorável, Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini votou favorável, Vereador Pedro Claudionor dos Santos votou
favorável, Vereador Rodrigo Inhoatto votou favorável, Vereador Silmar Gallina votou
favorável, Vereador Valmir Antonio Tonello votou favorável. A Senhora Presidente
declarou aprovado por unanimidade, sem emenda, em primeira discussão e votação o
Projeto de Lei Nº 32/17 do Executivo. Em pauta o Projeto de Lei Nº 009/18 do
Legislativo de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello em Primeira Discussão e
Votação. Proíbe a inauguração e entrega de obras públicas inacabadas, ou que não
atendam a finalidade a que se destinam, no Município de Francisco Beltrão – Estado do
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Paraná. Em discussão, o Vereador Valmir Dile Tonello pediu o voto favorável dos
demais Vereadores ao projeto. O Vereador Aires Tomazoni falou sobre a importância do
projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emendas, em Primeira
Discussão e Votação. 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 129/18 de autoria das Vereadoras Elenir Maciel e
Maria de Lourdes Pazzini. Em discussão, a Vereadora Maria de Lourdes Pazzini
justificou o objetivo do Requerimento que solicita 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. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Encerrada a discussão e votação o Vice-Presidente repassou a
Presidência a Vereadora Elenir Maciel. 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 31 e 32/18 do Executivo;
Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 009/18 do Legislativo; Discussão e
votação do Requerimento Nº 130, 131 e 132/18. Na sequência, a Senhora Presidente
deixou o livro de inscrição à disposição dos Senhores Vereadores que quisessem fazer
uso da palavra em Explicações Pessoais. Não havendo 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 doze 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. 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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