ATA Nº 3670 – DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO
PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos dez dias do mês de julho de dois
mil e dezoito, às dezenove horas, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, os
Senhores Vereadores reuniram-se no Centro Comunitário do Bairro Jardim Itália, 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,
colocou em discussão a Ata nº 3669 da quadragésima segunda Sessão Ordinária, não
havendo manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade, com ausência da
Vereadora Franciele Schmitz. Em seguida, a Senhora Presidente solicitou que o Senhor
Secretário desse conhecimento ao Plenário das correspondências recebidas e
expedidas: Projeto de Lei Nº 20/18 do Legislativo de autoria do Vereador Silmar Gallina Institui a ”Escola de Pais” na Rede Pública Municipal de Ensino de Francisco Beltrão;
Requerimento Nº 161/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - solicitando
informações se esta ocorrendo prática de capina química urbana pela prefeitura
municipal. Solicitamos que o requerimento que seja votado em regime de urgência,
tendo em vista o período de recesso de meio de ano da Câmara Municipal;
Requerimento Nº 162/18 de autoria da Mesa Diretora subscrito pelos demais
Vereadores - solicitando informações da viabilidade de efetuar as seguintes melhorias e
obras para Cidade Norte: 1.Revitalização do Bosque entre os bairros Jardim Itália e
Jardim Floresta, incluindo uma pista de caminhada, playground, Academia ao Ar Livre e
iluminação; 2.Melhorias no CMEI Zelir Vetorello: reforma e ampliação da cozinha e
colocação de forno industrial, reforma da lavanderia, sala dos professores, sala do
antigo berçário e muro; 3. Pavimentação asfáltica nas Ruas Novo Hamburgo, Marilene,
Floresta, Nilópolis e Bolonia; 4.Implantação da rede de esgoto sanitário; 5.Canalização
nas ruas Toscana, Florença, Verona, Sardenha e Cecilia; 6.Construção de uma quadra
de areia atrás da associação de moradores dos bairros Jardim Floresta e Itália;
7.Destinar um espaço físico para o Clube de Mães do bairro Jardim Itália; Indicação Nº
174/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que se proceda
instalação de lixeira na Comunidade Santo Isidoro; Indicação Nº 175/18 de autoria do
Vereador Silmar Gallina - indicando que se proceda restauração do asfalto das
seguintes vias: Av. Porto Alegre, Av. Atílio Fontana, Av. União da Vitória, Rua Palmas,
Rua Taubaté, Rua Mandaguari; Indicação Nº 176/18 de autoria da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini - indicando que se proceda as seguintes melhorias no Parque Alvorada
Jorge Backes: Reforma das taipas, colocação de cerca em volta do lago, melhorias na
arborização e paisagismo; Indicação Nº 177/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto
- indicando que se proceda operação tapa buracos na Rua Fortaleza, Bairro Pinheirão;
Ofício da Sanepar em resposta ao Requerimento Nº 135/2018 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora
Presidente determinou o encaminhamento do Projeto de Lei Nº 20/18 do Legislativo aos
Senhores Vereadores e Comissões para estudos e emissão de pareceres e o
encaminhamento das Indicações Nºs 174, 175, 176 e 177/18 ao Executivo Municipal
para estudos e viabilidade de atendimento e a devida destinação das demais
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correspondências. Tendo em vista a urgência dos Requerimentos nºs 161 e 162/18 em
virtude do recesso de meio de ano da sessão legislativa de 2018, a Mesa propôs, em
conformidade com o Inciso IV do Artigo 102 do Regimento Interno, que os mesmos
fossem deliberados em Regime de Urgência. Em discussão ao Regime de Urgência do
Requerimento nº 161/18, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Portanto, a Senhora
Presidente determinou a inclusão do mesmo na ordem do dia da presente sessão. Em
discussão ao Regime de Urgência do Requerimento nº 162/18, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora
Franciele Schmitz. Portanto, a Senhora Presidente determinou a inclusão do mesmo na
ordem do dia da presente sessão. 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 33 e 35/18 do Executivo; Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº
16/18 do Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161 e 162/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº 33/18 do Executivo em Segunda
Discussão e Votação. Autoriza Concessão Administrativa de Uso de Bem Público
Imóvel, com encargos, de propriedade do Município. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora
Franciele Schmitz, com emendas, em segunda discussão e votação e em consequência
ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 35/18 do Executivo em
Segunda Discussão e Votação. Altera Lei 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 Comunitário e criar a
Corregedoria Geral. Em discussão, não houve manifestações. Em seguida a Senhora
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, Vereador Evandro Wessler votou favorável, Vereadora
Franciele Schmitz ausente, 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 Silmar Gallina votou favorável, Vereador Valmir
Antonio Tonello votou favorável. A Senhora Presidente declarou aprovado por
unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, sem emenda, em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei Nº 035/18 do Executivo e em consequência ficou
aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 016/18 do Legislativo de
autoria dos Vereadores Aires Tomazoni e Camilo Rafagnin em Segunda Discussão e
Votação. Institui a “Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo” no município de
Francisco Beltrão e dá outras providências. Em discussão, o Vereador Aires Tomazoni
explicou o objetivo do projeto e pediu o apoio dos demais Vereadores. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, sem
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emendas, em segunda discussão e votação e em consequência ficou aprovado em
redação final. Em pauta o Requerimento Nº 155/18 de autoria do Vereador Silmar
Gallina. Requer que seja encaminhado Ofício ao Executivo Municipal, através do Setor
Competente, solicitando informações da viabilidade de criar a divisão de atletismo na
pasta da Secretaria Municipal de Esportes. Em discussão, o Vereador Silmar justificou o
objetivo do Requerimento. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da
Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 156/18 de autoria da
Vereadora Daniela Celuppi. Requer que seja encaminhado oficio a Secretaria de Estado
da Agricultura e Abastecimento do Paraná (SEAB) solicitando informações a respeito
das indenizações pecuniárias devidas aos criadores de animais abatidos em virtude de
enfermidades infecciosas como a TUBERCULOSE, conforme Resolução SEAB N 2 de
30/ 01/2014. Em discussão, a Vereadora Daniela Celuppi explicou o objetivo do
Requerimento e pediu o apoio dos demais Vereadores. O Vereador Evandro Wessler se
manifestou sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência
da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 157/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto. Requer que seja encaminhado Ofício ao Executivo
Municipal, através do Setor Competente, solicitando informações se há estudos ou
projeto para revitalização da Avenida Atílio Fontana. Em discussão, o Vereador
proponente explicou o objetivo do Requerimento. O Vereador Silmar Gallina se
manifestou sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência
da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 158/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto. Requer que seja encaminhado Ofício ao Executivo
Municipal, através do Setor Competente, solicitando informações se há estudos ou
projeto para revitalização dos pontos de ônibus do Município, padronizando o visual dos
mesmos, bem como a implantação de novos. Em discussão, o Vereador Rodrigo
explicou o objetivo do Requerimento. O Vereador José Carlos se manifestou sobre o
assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora
Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 159/18 de autoria dos Vereadores
Rodrigo Inhoatto e Silmar Gallina. Requer que seja encaminhado Ofício ao Executivo
Municipal, através do Setor Competente, solicitando informações de como esta o
andamento da implantação do Programa Municipal Universidade para Todos “PROUNI
FRANCISCO BELTRÃO”, visando atender estudantes de baixa renda, residentes no
município e não portadores de diploma de curso superior, bolsas parciais e integrais. Em
discussão, manifestaram-se os Vereadores Rodrigo Inhoatto, Silmar Gallina e Maria de
Lourdes Pazzini. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da
Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 160/18 de autoria da
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Requer que seja encaminhado Ofício ao Executivo
Municipal, através do Setor Competente, solicitando que não seja interrompido o
tratamento dos pacientes cadastrados no “Programa Paraná Sem Dor” por falta de
preenchimento do formulário, exigido por médico especialista na área. Em discussão, a
Vereadora proponente justificou o objetivo da matéria. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento
Nº 161/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin. Requer que seja encaminhado
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Ofício ao Executivo Municipal, através do Setor Competente, solicitando informações se
esta ocorrendo prática de capina química urbana pela prefeitura municipal. Em
discussão, o Vereador Camilo discorreu sobre o objetivo do Requerimento. Em votação,
foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta
o Requerimento Nº 162/18 subscrito por todos os Vereadores. Requer que seja
encaminhado Ofício ao Executivo Municipal, através do Setor Competente, solicitando
informações da viabilidade de efetuar melhorias e obras para Cidade Norte. Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com
ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Esgotada a ordem do dia da presente
Sessão, a Senhora Presidente informou que o Artigo 44 do Regimento Interno determina
que durante o recesso, seja formada uma comissão representativa, com sete
integrantes, sendo o Presidente da Câmara o seu membro nato. Portanto, em
atendimento ao Artigo supracitado, a Senhora Presidente suspendeu a Sessão por cinco
minutos, para que os Senhores Vereadores, em comum acordo, indicassem à Mesa o
nome dos integrantes da Comissão representativa. Reabertos os trabalhos, informou
que os Vereadores Elenir Maciel - Presidente, Silmar Gallina - PSDB, Rodrigo Inhoatto PDT, Camilo Rafagnin - PT, Evandro Wessler- PPS, Maria de Lourdes Pazzini - MDB e
Leonardo Garcia - PSC, foram indicados para compor a Comissão representativa que
funcionará durante o recesso de meio de ano. Neste momento, a Senhora Presidente
abriu espaço para que o Presidente da Associação de Moradores dos Bairros Jardim
Floresta e Jardim Itália, Senhor Reinel Copini, fizesse uso da Tribuna em nome da
Comunidade. Após, a Senhora Presidente 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 Elenir Maciel cumprimentou aos presentes,
falou sobre a importância das sessões itinerantes e sobre a função dos Vereadores.
Pela Ordem com a palavra o Vereador Rodrigo Inhoatto cumprimentou aos presentes,
comentou sobre a resposta recebida da Sanepar com relação a conclusão da rede
coletora de esgoto sanitário na Avenida Atílio Fontana. Por fim, discorreu sobre a
suspensão da produção de peru na BRF de Francisco Beltrão. Pela Ordem com a
palavra o Vereador Aires Tomazoni falou sobre a função dos Vereadores e a
importância das sessões itinerantes. Pela Ordem com a palavra a Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini se colocou a disposição da população. Pela Ordem com a palavra o
Vereador Evandro Wessler agradeceu a presença da comunidade. Pela Ordem com a
palavra o Vereador Camilo Rafagnin explanou sobre as matérias discutidas durante a
ordem do dia. Pela Ordem com a palavra a Vereadora Daniela Celuppi pediu que a
população busque as respostas dos Requerimentos na Câmara Municipal. Finalizou
falando sobre a questão da BRF. Pela Ordem com a palavra o Vereador Silmar Gallina
comentou sobre as melhorias solicitadas pela comunidade e agradeceu a presença de
todos. Não havendo mais 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 seis de agosto de dois mil e dezoito, no
Plenário da Câmara Municipal, em horário regimental, às catorze horas, sendo
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encerrada a presente Sessão às vinte horas e trinta e um 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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