ATA Nº 3663 – DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e
dezoito, às catorze horas e vinte e oito minutos, 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 Maciel. A Senhora Presidente em
atendimento ao Requerimento nº 115/18 aprovado por unanimidade nesta Casa de Leis
e em conformidade com o Artigo 159 do Regimento Interno, convidou o Vereador
Rodrigo Inhoatto para fazer uma breve explanação dos motivos da convocação da
servidora municipal. O Vereador Rodrigo Inhoatto disse que o objetivo é saber
informações sobre a área funcional e principalmente com relação ao excesso de multas
e ao comportamento dos agentes, questionou se existe treinamento para qualificação
dos mesmos. Em seguida a Senhora Presidente convidou a Diretora do Debetran,
Senhora Marilda Galvan Ribeiro, para que fizesse uso da palavra. A mesma prestou
informações relativas a sua área funcional, bem como campanhas realizadas pelo
departamento, explanou sobre as funções realizadas pelos agentes e treinamentos
realizados pelos mesmos e explanou sobre a destinação dos valores arrecadados pelo
departamento. Falou sobre a importância de investir em educação no trânsito e demais
assuntos referentes ao departamento. Na sequência a Senhora Presidente destinou o
tempo de cinco minutos para cada Vereador que quisesse se pronunciar sobre o
assunto. O Vereador Evandro Wessler questionou sobre o cartão para estacionamento
de gestantes em vagas especiais e sobre multas realizadas pela polícia militar. O
Vereador Aires Tomazoni questionou sobre as câmeras de monitoramento do Alto da
Julio. O Vereador Silmar Gallina parabenizou à Diretora pelo trabalho realizado e falou
sobre a realização de palestras de conscientização. Comentou também sobre gastos do
departamento no ano de dois mil e dezesseis. A Vereadora Maria de Lourdes Pazzini
cobrou respostas dos Requerimentos e Indicações referentes ao departamento de
trânsito e sugeriu algumas melhorias próximo ao Ginásio de Esportes Arrudão, bem
como próximo a Agência de Previdência Social. Por fim comentou sobre a falta de
educação de alguns agentes de trânsito. A Vereadora Franciele Schmitz questionou
sobre a faixa de retenção para motociclistas. O Vereador Camilo Rafagnin comentou
sobre as melhorias necessárias próximo ao ginásio de esportes Arrudão. A Vereadora
Elenir Maciel falou sobre a falta de educação de alguns agentes do trânsito. Após as
explicações da Diretora Marilda Galvan aos questionamentos dos Vereadores, a
Senhora Presidente agradeceu a presença de todos, em especial da Diretora do
Debetran e dos Senhores Vereadores, ficando dispensada a convocação de Sessão
Extraordinária, sendo encerrada a presente Sessão às quinze horas e trinta e dois
minutos. O arquivo de áudio na íntegra desta Sessão encontra-se arquivado na
Secretaria.
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