ATA Nº 3664 – DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil
e dezoito, às catorze horas, com ausência do Vereador Rodrigo Inhoatto, 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
solicitou ao Vereador Silmar Gallina para que procedesse a leitura de um trecho da
Bíblia. Na sequência, convidou a Vereadora Franciele Schmitz para que fizesse parte da
Mesa Diretora na função de Segundo Secretário. Em seguida, colocou em discussão a
Ata nº 3662 da trigésima sétima Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em
votação foi aprovada por unanimidade, com ausência do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em
discussão a Ata nº 3663 da Segunda Sessão Extraordinária, não havendo
manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade, com ausência do Vereador
Rodrigo Inhoatto. Em seguida, a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário
desse conhecimento ao Plenário das correspondências recebidas e expedidas: Emenda
Modificativa Nº 001/18 de autoria dos Vereadores Aires Tomazoni, Camilo Rafagnin,
Daniela Celuppi e Evandro Wessler ao Projeto de Lei Nº 33/18 do Executivo - alterando
o § 3º do Art.2º, que passa a vigorar com a seguinte redação: Eventuais alterações ou
ampliações de equipamentos ou do espaço destinado à exploração dos serviços de que
trata esta Lei serão permitidos mediante a anuência dos Poderes Legislativo e
Executivo Municipal e parecer favorável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
pelo Instituto Ambiental do Paraná, após a apresentação por parte da concessionária de
respectivo projeto de ampliação/modificação”; Emenda Modificativa Nº 002/18 de autoria
dos Vereadores Aires Tomazoni, Camilo Rafagnin, Daniela Celuppi e Evandro Wessler
ao Projeto de Lei Nº 33/18 do Executivo - alterando o Inciso XLVI do Art 3º, que passa a
vigorar com a seguinte redação: As alterações/modificações necessárias no aterro
sanitário deverão ser apresentadas previamente ao Poder Legislativo Municipal e à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para a obtenção da sua aprovação”; Emenda
Modificativa Nº 003/18 de autoria dos Vereadores Aires Tomazoni, Camilo Rafagnin,
Daniela Celuppi e Evandro Wessler ao Projeto de Lei Nº 33/18 do Executivo - alterando
o Art.12, que passa a vigorar com a seguinte redação: Eventuais alterações na presente
lei, deverão obter anuência do Poder Legislativo Municipal, mediante apresentação de
projeto de lei ordinária; Requerimento Nº 138/18 de autoria da Vereadora Elenir Maciel requer abono de falta da 36ª Sessão Ordinária do dia 18 de junho de 2018;
Requerimento Nº 139/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - solicitando
as seguintes informações: se há viabilidade de realizar medição da área ocupada pela
Escola Municipal Irmão Cirilo, para fins de regularização de área, que pertence a
comunidade de Assentamento Missões e se há viabilidade de alterar a denominação da
comunidade Fazendinha para Assentamento Missões; Requerimento Nº 140/18 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - requer seja encaminhado Ofício Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Tecnológico, solicitando quais ações de incentivo e apoio às empresas existentes e de
estimulo a vinda de novas empresas para o município; Requerimento Nº 141/18 de
autoria do Vereador Leonardo Mazzon Garcia - solicitando informações se há projeto
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e/ou previsão orçamentária para revitalização na Praça Paul Percy Harris – divisa entre
os
bairros
Cristo
Rei
e
Cango
(com
equipamentos
urbanos/paisagismo/iluminação/playground/academia
ao
ar
livre/câmeras
de
monitoramento); Indicação Nº 160/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto indicando que se proceda pavimentação asfaltica na Rua Francisco Borghesan, no
bairro Júpiter; Indicação Nº 161/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - indicando
que se proceda melhorias no piso do playground do CMEI Herbert De Souza “Betinho”,
no bairro Padre Ulrico; Indicação Nº 162/18 de autoria da Vereadora Elenir Maciel indicando que se proceda implantação da rede de esgoto sanitário na Rua José de
Alencar, no bairro Novo Mundo; Indicação Nº 163/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto - indicando que se proceda operação tapa buracos nas Rua São Marcos, Santa
Catarina e adjacentes, bairro Guanabara; Ofício da Unioeste - em resposta ao
Requerimento nº 66/18; Ofício do SETI - em resposta ao Requerimento Nº 46/18; E-mail
da Policial Militar Katia da Silva Sastre em agradecimento a Câmara Municipal de
Francisco Beltrão pela Moção de Aplausos; Convite do Departamento de Cultura para o
XVIII Encontro de Corais Beltronense. Após a leitura das correspondências recebidas e
expedidas a Senhora Presidente determinou o encaminhamento das Emendas
Modificativas Nº 001, 002 e 003/18 ao Projeto de Lei Nº 33/18 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 138, 139, 140 e 141/18 e o
encaminhamento das Indicações nº 160, 161, 162 e 163/18 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 16 e
34/18 do Executivo; Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 10/18 do
Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 136 e 137/18. Neste momento,
a Senhora Presidente determinou a suspensão da Sessão por um minuto. Reabertos os
trabalhos, colocou em pauta o Projeto de Lei Nº 16/18 do Executivo em Primeira
Discussão e Votação. 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. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, sem emendas, em primeira discussão e votação, com
ausência do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em pauta o Projeto de Lei Nº 34/18 do
Executivo em Primeira Discussão e Votação. Autoriza o Executivo Municipal a receber
em doação lote urbano de propriedade da Mitra Diocesana. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emendas, em primeira
discussão e votação, com ausência do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em pauta o Projeto
de Lei Nº 010/18 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 Poder Legislativo do Município de Francisco Beltrão. Em discussão, o
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Vereador Silmar Gallina solicitou a suspensão da sessão por três minutos. Reabertos os
trabalhos, o Vereador José Carlos Kniphoff pediu o arquivamento da matéria. O
Vereador Camilo Rafagnin comentou sobre o objetivo do Projeto e disse que é contrário
ao arquivamento do mesmo. Em votação o pedido verbal do Vereador José Carlos que
solicita o arquivamento do Projeto, foi aprovado por maioria dos votos favoráveis ao
arquivamento, com ausência do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em pauta o Requerimento
Nº 136/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff. Em discussão, o Vereador José
Carlos explicou o objetivo do Requerimento que solicita apoio para criar o PROGRAMA
CIDADE AMIGA DO IDOSO EM FRANCISCO BELTRÃO com a finalidade de incentivar
o município adotar e medidas para um envelhecimento saudável e aumentar a qualidade
de vida da pessoa idosa. As Vereadoras Maria de Lourdes Pazzini e Elenir Maciel
também se manifestaram sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
com ausência do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em pauta o Requerimento Nº 137/18 de
autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Daniela Celuppi. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do Vereador
Rodrigo Inhoatto. 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 16 e 34/18 do Executivo; Discussão e votação dos
Requerimentos Nºs 138, 139, 140 e 141/18. Na sequência, a Senhora Presidente
informou que conforme Moção de Aplauso Nº 007/18, no dia vinte e seis de junho, após
os trabalhos legislativos, será prestada homenagem ao Clube Proerd em comemoração
aos quinze anos de fundação em Francisco Beltrão. 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 o Vereador Aires Tomazoni
lamentou o arquivamento do Projeto de Lei nº 10/18 do Legislativo. Pela Ordem com a
palavra o Vereador Camilo Rafagnin discorreu sobre o Projeto de Lei nº 10/18 do
Legislativo e pediu apoio aos Vereadores da situação para verificar a informação de que
os funcionários da saúde do Município estão proibidos de fazer curso durante o horário
de trabalho. Pela Ordem com a palavra a Vereadora Maria de Lourdes Pazzini
parabenizou a equipe que está administrando as estradas do interior pelo trabalho que
está sendo realizado. Comentou que apresentará um Requerimento pedindo uma
disciplina de educação ao respeito aos idosos. Por fim falou com relação ao Projeto de
Lei nº 10/18 do Legislativo. O Vereador José Carlos Kniphoff solicitou aparte e justificou
o pedido de arquivamento do projeto. Pela Ordem com a palavra a Vereadora Elenir
Maciel fez a leitura de uma carta recebida do Ministério Público parabenizando a
Câmara Municipal pelo Portal da Transparência e discorreu com relação ao Projeto de
Lei Nº 10/18 do Legislativo. O Vereador Aires Tomazoni solicitou aparte e comentou
sobre as diárias e elogiou a Senhora Presidente pela economia que a Câmara de
Francisco Beltrão realiza. O Vereador Camilo Rafagnin solicitou aparte e também
comentou com relação ao Projeto de Lei Nº 10/18 do Legislativo. A Vereadora Elenir
Maciel finalizou contando que estará viajando para Curitiba para tratar de diversos
assuntos junto a Governadora do Estado. Não havendo mais oradores inscritos, a
Senhora Presidente agradeceu a presença de todos, em especial dos Senhores
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Vereadores, convocando-os para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia vinte
e seis de junho de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, 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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