ATA Nº 3667 – DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO
ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dezoito,
às catorze horas, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini, 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 e após convidou todos os presentes para que entoassem o Hino de Francisco
Beltrão. Na sequência, colocou em discussão a Ata nº 3665 da trigésima nona Sessão
Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade, com
ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em discussão a Ata nº 3666 da
Sessão Solene de entrega do Título de Vulto Emérito do Município de Francisco Beltrão
ao Senhor Raul de Carli, não havendo manifestações, em votação foi aprovada por
unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em seguida, a
Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário
das correspondências recebidas e expedidas: Projeto de Lei Nº 19/18 do Legislativo de
autoria do Vereador Silmar Gallina - Dispõe sobre a divulgação e a conscientização no
Município de Francisco Beltrão – Estado do Paraná, do serviço de Disque-Denúncia
contra qualquer tipo de violência ou abuso sexual cometido contra crianças e
adolescentes e dá outras providências (Disque 100); Moção de Apelo nº 009/18 de
autoria da Mesa Diretora subscrito por todos os Vereadores - propõe que seja
endereçada MOÇÃO DE APELO às seguintes autoridades abaixo relacionadas,
apelando para que sejam tomadas as devidas providências no sentido de que não
sejam suspendidas as atividades de linha de produção de carne de peru na unidade da
BRF do Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná: Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Secretário Estadual da Agricultura e Abastecimento do
Paraná; Diretoria Nacional da Brasil Foods – BRF S.A; Moção de Aplauso nº 008/18 de
autoria do Vereador Aires Tomazoni - propõe que seja endereçada MOÇÃO DE
APLAUSO, com entrega de placa em data a ser agendada, ao ator MARCO AURÉLIO
FRAPORTI, em comemoração aos 20 anos de atividade profissional como ator teatral
no Sudoeste do Paraná; Requerimento Nº 147/18 de autoria do Vereador José Carlos
Kniphoff - solicitando relatório de atividades e movimentação do Fundo Municipal dos
Direitos do Idoso de Francisco Beltrão (Lei Municipal nº 3.113/2004) nos últimos quatro
anos; Requerimento Nº 148/18 de autoria dos Vereadores Aires Tomazoni, Camilo
Rafagnin e Daniela Celuppi - solicitando informações dos valores gastos com mídia
escrita, falada, eletrônica e televisiva no exercício de 2017; Requerimento Nº 149/18 de
autoria da Vereadora Elenir Maciel - requer abono de falta da 39ª Sessão Ordinária do
dia 26 de junho de 2018; Requerimento Nº 150/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto - requer abono de falta das Sessões Ordinárias dos dias 25 e 26 de junho de
2018; Indicação Nº 168/18 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos indicando que se proceda melhorias com pavimentação asfaltica na Rua Marechal
Hermes da Fonseca, no Bairro São Miguel; Indicação Nº 169/18 de autoria do Vereador
Camilo Rafagnin - indicando que se proceda implantação de redutor de velocidade na
Rua João Pessoa, no bairro Presidente Kennedy, mais precisamente em frente a Capela
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Mortuária Cristo Ressuscitado; Indicação Nº 170/18 de autoria do Vereador José Carlos
Kniphoff - indicando que se proceda estudos para alterar a denominação da Avenida
Água Branca passando a denominar “Avenida Elza Comunello"; Relatório: participação
no lançamento do Projeto de Valorização dos Legislativos Municipais; Ofício recebido da
BRF em resposta ao Ofício nº 81/18. Após a leitura das correspondências recebidas e
expedidas a Senhora Presidente determinou o encaminhamento do Projeto de Lei Nº
19/18 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 147,
148, 149 e 150/18 e das Moções nºs 008 e 009/18 e o encaminhamento das Indicações
nº 168, 169 e 170/18 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 22/18 do Executivo; Primeira Discussão e Votação do
Projeto de Lei Nº 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. Em pauta o Projeto de Lei Nº 22/18 do Executivo em Primeira Discussão
e Votação. Afeta ao uso dominial e autoriza o Executivo Municipal a promover
concessão administrativa, com encargos, de parte de bem imóvel de propriedade do
Município. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, sem emendas, em primeira discussão e votação, com ausência da
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em pauta o Projeto de Lei Nº 014/18 do Legislativo
de autoria do Vereador Silmar Gallina em Primeira Discussão e Votação. Dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de mecanismo de captação, armazenamento e
conservação para reuso de água proveniente de aparelhos de ar-condicionado no
Município de Francisco Beltrão – Estado do Paraná. Em discussão, o Vereador Silmar
Gallina explicou o objetivo do Projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem
emendas, em primeira discussão e votação, com ausência da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini. Em pauta o Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/18 do Legislativo.
Concede licença ao Prefeito Municipal para ausentar-se do País e dá outras
providências. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, sem emendas, em primeira discussão e votação, com ausência da
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em pauta o Requerimento Nº 143/18 de autoria do
Vereador Silmar Gallina. Em discussão, o Vereador proponente justificou o objetivo do
Requerimento que solicita 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. O Vereador Camilo Rafagnin se manifestou sobre o assunto, cobrou a
regulamentação do conselho municipal de esporte e lazer e a promoção do Diretor de
Esportes para Secretário. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em pauta o Requerimento Nº 144/18 de autoria do
Vereador Aires Tomazoni. Requer que seja encaminhado Ofício convidando o Senhor
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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. Em
discussão, o Vereador Aires justificou o objetivo da matéria. Em votação, foi rejeitado
com sete votos contrários dos Vereadores Rodrigo Inhoatto, Leonardo Garcia, Silmar
Gallina, Franciele Schmitz, Valmir Tonello, José Carlos Kniphoff e Pedro Claudionor dos
Santos, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em pauta o
Requerimento Nº 145/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em
discussão, a Vereadora Elenir Maciel se manifestou sobre o intuito do Requerimento
que solicita a 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. O
Vereador José Carlos Kniphoff parabenizou a proponente da matéria e propôs que o
lançamento seja feito na Semana de Respeito ao Idoso. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Tendo em vista
que a próxima matéria também é de autoria da Senhora Presidente, a mesma repassou
a Presidência ao Vice-Presidente Vereador Silmar Gallina. Em pauta o Requerimento Nº
146/18 de autoria das Vereadoras Elenir Maciel e Maria de Lourdes Pazzini. Em
discussão, á Vereadora Elenir Maciel explicou o objetivo do Requerimento que solicita 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 marcapasso. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Encerrada a discussão e votação o VicePresidente 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 do Projeto de Lei Nº 22/18 do
Executivo; Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 14/18 do Legislativo;
Segunda Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/18; Discussão e
votação dos Requerimentos Nºs 147, 148, 149 e 150/18; Discussão e Votação das
Moções Nºs 008 e 009/18. Na sequência, a Senhora Presidente informou que após os
trabalhos legislativos da presente sessão, o Secretário Municipal de Meio Ambiente fará
uma explanação sobre o Projeto de Lei nº 33/18 do Executivo e após a sessão do dia
três de julho de dois mil e dezoito, em atendimento ao oficio nº 01/2018, será aberto
espaço para uso da tribuna, para professora do curso de direito da Unioeste, Melissa
Barbieri de Oliveira, que fará uma apresentação do projeto de extensão que esta sendo
desenvolvido da universidade, sobre “diálogos interdisciplinares para a promoção da
cidadania da população trans: direitos humanos, gênero e sexualidades”. A seguir,
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 três de julho de
dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, às catorze horas, sendo encerrada
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a presente Sessão às catorze horas e trinta e três 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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