ATA Nº 3661 – DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e
dezoito, às catorze horas, com ausência da Vereadora Elenir Maciel, os Senhores
Vereadores reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco
Beltrão - PR, sob a Presidência do Vereador Silmar Gallina. O Senhor Presidente
solicitou à Vereadora Maria de Lourdes Pazzini para que fizesse parte da Mesa Diretora.
Em seguida, solicitou à Vereadora Franciele Schmitz para que procedesse a leitura de
um trecho da Bíblia. Na sequência, colocou em discussão a Ata nº 3660 da trigésima
quinta Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi aprovada por
unanimidade, com ausência da Vereadora Elenir Maciel. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário das
correspondências recebidas e expedidas: Projeto de Lei Nº 16/18 do Executivo Desafeta parte da Avenida Presidente Castelo Branco de propriedade do Município de
Francisco Beltrão e autoriza o Executivo Municipal a permutar lote urbano de
propriedade do Município de Francisco Beltrão por lote de propriedade de Luiz Graczik;
Projeto de Lei Nº 22/18 do Executivo - Afeta ao uso dominial e autoriza o Executivo
Municipal a promover concessão administrativa, com encargos, de parte de bem imóvel
de propriedade do Município; Projeto de Lei Nº 34/18 do Executivo - Autoriza o
Executivo Municipal a receber em doação lote urbano de propriedade da MITRA
DIOCESANA; Projeto de Lei Nº 35/18 do Executivo - Altera a Lei Municipal nº 4.039 de 3
de abril de 2013 que “Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município de Francisco
Beltrão, Estado do Paraná, e dá outras providências” para extinguir a Assessoria de
Assuntos Comunitários e criar a Corregedoria Geral; Moção de Aplauso Nº 007/18 de
autoria da Mesa Diretora - propõe que seja endereçada MOÇÃO DE APLAUSOS, em
comemoração ao 15º aniversário do CLUBE PROERD em Francisco Beltrão.
Solicitamos, que a homenagem seja entregue no dia 26 de junho de 2018, após os
trabalhos legislativos; Requerimento Nº 134/18 de autoria da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini - solicitando informações da possibilidade de alterar o horário de
atendimento da unidade de saúde da comunidade de Assentamento Missões (como
sugestão das 10h00 as 16h00); Requerimento Nº 135/18 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto - requer seja encaminhado Ofício ao gerente da Sanepar de Francisco
Beltrão, Senhor Lindomar José Votteri e ao Executivo Municipal, solicitando informações
da previsão para conclusão da rede coletora de esgoto sanitário na Avenida Atílio
Fontana – Cidade Norte; Indicação Nº 157/18 de autoria do Vereador José Carlos
Kniphoff - indicando que se proceda estudos para alterar a denominação da Rua do
Seminário passando a denominar “Rua Dom Agenor Girardi”; Indicação Nº 158/18 de
autoria do Vereador Aires Tomazoni - indicando que se proceda pavimentação asfáltica
da Rua Nossa Senhora da Salete, no Bairro da Cango; Ofício do Gabinete do Prefeito
Municipal Nº 384/18 - solicitando licença para ausentar-se do Município no período de
16/07/2018 a 20/07/2018, para viagem ao exterior. Após a leitura das correspondências
recebidas e expedidas o Senhor Presidente determinou o encaminhamento dos Projetos
de Lei Nºs 16, 22, 34 e 35/18 do Executivo aos Senhores Vereadores e Comissões para
estudos e emissão de pareceres. A inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão dos
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Requerimentos nºs 134 e 135/18 e da Moção de Aplauso Nº 007/18 e o
encaminhamento das Indicações nºs 157 e 158/18 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 do Projeto de Lei Nº 17/18 do Executivo;
Primeira Discussão e Votação da Proposta de Emenda a Lei Orgânica Nº 25/18;
Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 15/18 do Legislativo; Discussão e
votação do Requerimento Nº 133/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº 17/18 do Executivo
em Primeira Discussão e Votação. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária do Município de Francisco Beltrão para o exercício de 2019. O presente
Projeto de Lei recebeu três Emendas Aditivas de autoria da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini. Em pauta a Emenda Aditiva nº 001/18. 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. Em discussão a
emenda, não houve manifestações. Em votação, foi aprovada por unanimidade, com
ausência da Vereadora Elenir Maciel. Em pauta a Emenda Aditiva nº 002/18. Viabilizar
recursos para construção de uma capela mortuária no Distrito do KM 20. Em discussão a
emenda, não houve manifestações. Em votação, foi aprovada por unanimidade, com
ausência da Vereadora Elenir Maciel. Em pauta a Emenda Aditiva nº 003/18. Buscar
recursos para construção de novos Centros de Educação Infantil com recursos do governo
federal, incluindo um CMEI no Distrito do KM 20. Em discussão a emenda, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovada por unanimidade, com ausência da Vereadora
Elenir Maciel. Em discussão ao inteiro teor do Projeto, não houve manifestações. Em
seguida o Senhor 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, Vereadora Elenir Maciel ausente, 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 Valmir Antonio Tonello votou favorável. O Senhor Presidente declarou
aprovado por unanimidade, com emendas, em primeira discussão e votação o Projeto
de Lei Nº 17/18 do Executivo, com ausência da Vereadora Elenir Maciel. Em pauta a
Proposta de Emenda a Lei Orgânica Nº 25/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini, em Primeira Discussão e Votação. Altera a Lei Orgânica Municipal,
acrescentando o art. 88-A, para instituir o Orçamento Impositivo no âmbito municipal e,
dá outras providências. A Vereadora Maria de Lourdes Pazzini solicitou a suspensão da
Sessão por cinco minutos. Reabertos os trabalhos, em discussão, o Vereador José
Carlos Kniphoff se manifestou favorável a proposta e pediu o voto favorável dos demais
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Vereadores. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que o Senhor Secretário fizesse
a chamada dos Senhores Vereadores para que se procedesse a votação nominal:
Vereador Aires Vicente Tomazoni votou contrário, Vereador Camilo Rafagnin votou
contrário, Vereadora Daniela Celuppi votou contrário, Vereadora Elenir Maciel ausente,
Vereador Evandro Wessler votou contrário, Vereadora Franciele Schmitz votou
contrário, Vereador José Carlos Kniphoff votou favorável, Vereador Leonardo Mazzon
Garcia votou contrário, Vereadora Maria de Lourdes Pazzini votou favorável, Vereador
Pedro Claudionor dos Santos votou favorável, Vereador Rodrigo Inhoatto votou
favorável, Vereador Silmar Gallina votou contrário, Vereador Valmir Antonio Tonello
votou favorável. O Senhor Presidente declarou rejeitado em primeira discussão e
votação a Proposta de Emenda a Lei Orgânica Nº 25/18, com sete votos contrários e
cinco votos favoráveis, com ausência da Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o Projeto de
Lei Nº 015/18 do Legislativo de autoria da Vereadora Elenir Maciel em Primeira
Discussão e Votação. Dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de
inscrição em concursos públicos, no âmbito do município de Francisco Beltrão, para os
eleitores convocados e nomeados, que tenham prestado serviço eleitoral. Em
discussão, o Vereador José Carlos Kniphoff pediu o apoio dos demais Vereadores em
nome da Vereadora proponente e comentou sobre o objetivo do Projeto. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, sem emendas, em Primeira Discussão e Votação, com
ausência da Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o Requerimento Nº 133/18 de autoria da
Vereadora Daniela Celuppi. Requer que seja encaminhado Ofício à Direção da
Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS, solicitando o embasamento legal
em dispensar o título de especialista em psiquiatria para atendimento no Centro
Regional de Especialidades – CRE. Solicitamos ainda informações se existe algum
protocolo ou norma do Conselho Regional de Medicina, sobre a permissão de médico
não-psiquiatra para atender essa especialidade. Em discussão, a Vereadora Daniela
comentou sobre o objetivo do Requerimento. A Vereadora Franciele Schmitz discorreu
sobre o assunto e explicou que não existe irregularidade no processo. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, com ausência da 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 do Projeto de Lei
Nº 17/18 do Executivo; Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 15/18 do
Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 134 e 135/18; Discussão e
Votação da Moção de Aplauso Nº 007/18. Na sequência, o Senhor Presidente informou
que em atendimento ao Requerimento nº 115/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto, aprovado por essa casa de leis, após a sessão do dia dezenove de junho de
dois mil e dezoito, será aberta a Segunda Sessão Extraordinária de dois mil e dezoito,
para ouvir a Diretora do Debetran, Senhora Marilda Galvan Ribeiro, que prestará
informações relativas a sua área funcional. A seguir, 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 falou
sobre o gasto do dinheiro do contribuinte por parte do Governo em viagens e a
aprovação de auxilio saúde aos funcionários do Tribunal de Contas do Estado. Pela
Página 3 de 4

Ordem com a palavra a Vereadora Maria de Lourdes Pazzini, que declinou. Pela Ordem
com a palavra o Vereador Camilo Rafagnin, que declinou. Pela Ordem com a palavra o
Vereador Silmar Gallina, que declinou. Não havendo mais oradores inscritos, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos, em especial dos Senhores Vereadores,
convocando-os para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia dezenove de
junho de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, às catorze horas, sendo
encerrada a presente Sessão às catorze horas e quarenta minutos. O arquivo de áudio
na íntegra desta Sessão encontra-se arquivado na Secretaria.

SILMAR GALLINA
PRESIDENTE

LEONARDO MAZZON GARCIA
1º SECRETÁRIO
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