ATA Nº 3665 – DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e
dezoito, às catorze horas, com ausência do Vereador Rodrigo Inhoatto e 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 na função de Vice-Presidente e a Vereadora Franciele Schmitz
na função de Segundo Secretário. Em seguida, solicitou à Vereadora Daniela Celuppi
para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Na sequência, colocou em
discussão a Ata nº 3664 da trigésima oitava Sessão Ordinária, não havendo
manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade, com ausência do Vereador
Rodrigo Inhoatto e 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 17/18 do Legislativo de
autoria do Vereador José Carlos Kniphoff - Dispõe sobre a aplicação de multas para os
praticantes de trotes contra o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros no Município de Francisco Beltrão – Estado do
Paraná; Projeto de Lei Nº 18/18 do Legislativo de autoria do Vereador José Carlos
Kniphoff - Cria o Conselho Municipal de Infraestrutura no Município de Francisco Beltrão
e dá outras providências; Requerimento Nº 142/18 de autoria da Mesa Diretora subscrito
por todos os Vereadores - requer seja consignado em Ata, VOTO DE PESAR, pelo
falecimento do Senhor HERMES FLORES KNIPHOFF, ocorrido no dia 21 de junho de
2018, aos 85 anos. Solicitamos que seja encaminhado ofício aos familiares;
Requerimento Nº 143/18 de autoria do Vereador Silmar Gallina - solicitando informações
sobre a possibilidade de ser instituído, através de Projeto de Lei, O PROGRAMA
BOLSA ATLETA MUNICIPAL DE MODALIDADES INDIVIDUAIS, desenvolvido junto à
Secretaria Municipal de Esportes, visando o incentivo à prática de esportes, conforme
sugestão em anexo; Requerimento Nº 144/18 de autoria do Vereador Aires Tomazoni requer seja encaminhado Ofício convidando o Senhor Rudimar Czerniaski, ex Diretor do
Debetran (Gestão 2013/2016), para que na Tribuna dessa Casa de Leis, em data a ser
agendada, compareça para prestar informações e esclarecimentos dos gastos públicos
com o departamento no exercício de 2016; Requerimento Nº 145/18 de autoria da
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - requer seja encaminhado Ofício ao Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, solicitando pela possibilidade
em se abordar em sala de aula, nas turmas de 1º a 5º ano, o tema “Respeito pelos
idosos e seus direitos”, como forma de discutir a cidadania e a civilidade, bem como se
incentivar nas crianças uma cultura de respeito aos idosos; Requerimento Nº 146/18 de
autoria das Vereadoras Elenir Maciel e Maria de Lourdes Pazzini - requer seja
encaminhado Ofício ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde,
solicitando a listagem de pacientes que aguardam atendimentos na especialidade
cardíaca na rede pública no Município de Francisco Beltrão, especificando o número e a
fila de espera de cirurgias cardíacas, cateterismo cardíaco, angioplastia coronariana,
cintilografia e colocação de marca-passo; Indicação Nº 164/18 de autoria do Vereador
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Silmar Gallina - indicando que se proceda estudos no sentido de viabilizar as seguintes
melhorias no CMEI Professora Ivanir De Albuquerque, no bairro Cristo Rei: espaço
aberto para instalação de cama elástica; instalação do formo industrial; colocação de
piso emborrachado na rampa de acesso; instalação de piso laminado no berçário;
Indicação Nº 165/18 de autoria do Vereador Aires Tomazoni - indicando que se proceda
melhorias na estrada vicinal da Comunidade Linha Osvaldo Cruz, bem como melhorias
nas estradas que dão acesso as propriedades de Vilmar Bilibiu e Keila Lima; Indicação
Nº 166/18 de autoria da Vereadora Daniela Celuppi - indicando que se proceda
melhorias com na estrada que da acesso ao Aterro Sanitário, na Linha Menino Jesus;
Indicação Nº 167/18 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - indicando
que se proceda melhorias com pavimentação asfaltica na Rua Santa Monica, no Bairro
Cristo Rei; Convite para o III Fórum de Cidades Digitais do Sudoeste Paranaense. Após
a leitura das correspondências recebidas e expedidas o Senhor Presidente determinou o
encaminhamento dos Projetos de Lei Nºs 17 e 18/18 do Legislativo aos Senhores
Vereadores e Comissões para estudos e emissão de pareceres. A inclusão na Ordem
do Dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 143, 144, 145 e 146/18, ficando
despachado o Requerimento Nº 142/18 e o encaminhamento das Indicações nº 164,
165, 166 e 167/18 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 16 e 34/18 do Executivo; Discussão e
votação dos Requerimentos Nºs 138, 139, 140 e 141/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº
16/18 do Executivo em Segunda 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 segunda
discussão e votação, com ausência do Vereador Rodrigo Inhoatto e da Vereadora Elenir
Maciel e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei
Nº 34/18 do Executivo em Segunda 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 segunda discussão e votação, com ausência do Vereador Rodrigo
Inhoatto e da Vereadora Elenir Maciel e em consequência ficou aprovado em redação
final. Em pauta o Requerimento Nº 138/18 de autoria da Vereadora Elenir Maciel. Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com
ausência do Vereador Rodrigo Inhoatto e da Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o
Requerimento Nº 139/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em
discussão, a Vereadora proponente explicou o objetivo do Requerimento que solicita as
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
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de Assentamento Missões e se há viabilidade de alterar a denominação da comunidade
Fazendinha para Assentamento Missões. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
com ausência do Vereador Rodrigo Inhoatto e da Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o
Requerimento Nº 140/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o
Vereador José Carlos se manifestou em nome do Vereador proponente justificando o
Requerimento que solicita à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Tecnológico quais ações de incentivo e apoio às empresas existentes e de estimulo a
vinda de novas empresas para o município. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência do Vereador Rodrigo Inhoatto e da Vereadora Elenir Maciel.
Em pauta o Requerimento Nº 141/18 de autoria do Vereador Leonardo Mazzon Garcia.
Requer que seja encaminhado Ofício ao Executivo Municipal, através do Setor
Competente, solicitando informações se há projeto e/ou previsão orçamentária para
revitalização na Praça Paul Percy Harris – divisa entre os bairros Cristo Rei e Cango.
Em discussão, o Vereador José Carlos Kniphoff parabenizou o Vereador proponente,
discorreu sobre o assunto e pediu o apoio dos Rotary do Município. O Vereador
Leonardo agradeceu o apoio e falou sobre o objetivo da matéria. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, com ausência do Vereador Rodrigo Inhoatto e da Vereadora
Elenir Maciel. Esgotada a ordem do dia da presente Sessão, o Senhor Presidente
anunciou a pauta dos trabalhos da próxima Sessão Ordinária: Primeira Discussão e
Votação dos Projetos de Lei Nºs 22 e 23/18 do Executivo; Primeira Discussão e Votação
do Projeto de Lei Nºs 14/18 do Legislativo; Primeira Discussão e Votação do Projeto de
Decreto Legislativo Nº 001/18; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 143, 144,
145 e 146/18. Na sequência, o Senhor Presidente informou que conforme Moção de
Aplauso Nº 007/18, após os trabalhos legislativos da presente sessão, 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 a Vereadora Daniela Celuppi falou sobre o fechamento da linha de abate
de peru da BRF em Francisco Beltrão e explicou o quanto isso causará impacto para o
Município. Pela Ordem com a palavra o Vereador Aires Tomazoni falou sobre a
importância do Proerd e comentou sobre a situação da BRF. Lembrou da discussão do
Projeto de Lei nº 10/18 do Legislativo que trata da concessão de diárias, arquivado na
sessão anterior e falou sobre a situação política do País. Pela Ordem com a palavra a
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini comentou sobre a situação da BRF com a
suspensão de abate de peru e o prejuízo que será causado a sociedade. Falou também
sobre o arquivamento da Projeto de Lei Nº 10/18 do Legislativo na sessão anterior.
Finalizou parabenizando ao Proerd pela homenagem. Pela Ordem com a palavra o
Vereador Silmar Gallina, que declinou. Pela Ordem com a palavra o Vereador Camilo
Rafagnin demonstrou sua preocupação com relação a BRF e falou sobre o
arquivamento do Projeto de Lei nº 10/18 do Legislativo. Por fim comentou sobre o
projeto que pede transparência na fila de espera do SUS que ainda não está em
funcionamento. Não havendo mais oradores inscritos, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos, em especial dos Senhores Vereadores, convocando-os para a
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próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia dois de julho de dois mil e dezoito, no
Plenário da Câmara Municipal, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às
catorze horas e cinquenta e nove 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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