ATA Nº 3552 – DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2017. Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e
dezessete, às catorze horas, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos,
os Senhores Vereadores reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores
de Francisco Beltrão-PR, sob a Presidência da Vereadora Elenir de Souza Maciel. A
Senhora Presidente solicitou ao Vereador Leonardo Garcia para que procedesse a
leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, colocou em discussão a Ata nº 3551 da
décima terceira Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi aprovada
por unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Na
sequência, a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento
ao Plenário das correspondências recebidas e expedidas: Requerimento Nº 82/17 de
autoria da Vereadora Elenir Maciel - solicitando informações da possibilidade de
viabilizar recursos junto ao Governo do Estado do Paraná, através do Deputado
Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa Exmo. Sr Ademar Luiz Traiano,
Deputado Estadual Wilmar Reichembach e Deputado Federal Nelson Meurer para
modernização da quadra esportiva e troca do portão principal da Escola Municipal
Basílio Tiecher Educação Infantil e Ensino Fundamental, localizada na comunidade de
São Pio X- KM 20; Requerimento Nº 83/17 de autoria dos Vereadores Rodrigo Inhoatto
e Camilo Rafagnin - solicitando a possibilidade de proceder obras de reforma nos
seguintes ginásios e praças esportivas, conforme relatório em anexo: 1.Ginásio de
Esportes Flavio Mocelli no Bairro São Miguel; 2.Ginásio de Esportes Adilson O. Mendes
no Bairro Pinheirinho; 3.Ginásio de Esportes Jahir de Freitas no Bairro da Cango;
4.Ginásio de Esporte Vicente de Carli no Bairro São Miguel; 5.Ginásio do Colégio
Sagrado Coração no Bairro Padre Ulrico; 6.Complexo Esportivo João Cantu; 7.Cancha
de Bocha no bairro São Miguel; 8.Academia do Idoso no pátio do ginásio Sarara; 9.Pista
de Skate; 10.Pista de Atletismo; Requerimento Nº 84/17 de autoria da Vereadora
Franciele Schmitz e dos Vereadores Leonardo Garcia e Silmar Gallina - solicitando
informações do valor arrecadado mensalmente proveniente do recolhimento da taxa de
embarque do terminal rodoviário municipal e as despesas pagas com este recurso
público; Requerimento Nº 85/17 de autoria do Vereador Aires Tomazoni - solicitando
informações da possibilidade de proceder a medição para instalação da rede coletora
de esgoto nas Ruas: Maravilha, Tijucas, Timbó e Pato Branco no Bairro São Cristóvão,
tendo em vista que a execução da rede de esgoto esta sendo realizada na Rua
Maravilha, mais contemplado somente um lado da via; Indicação Nº 71/17 de autoria da
Vereadora Elenir Maciel - solicitando que se proceda as seguintes melhorias na
Travessa paralela a Rua Venezuela, no Bairro Jardim Seminário: implantação da rede
de iluminação pública, pavimentação asfaltica e instalação de um redutor de velocidade;
Correspondência de Mauri Rodrigues Assis, referente a implantação e edificação da
sede própria da ACIAFB. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a
Senhora Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão dos
Requerimentos nºs 82, 83, 84 e 85/17 e o encaminhamento da Indicação nº 71/17 ao
Executivo Municipal para estudos e viabilidade de atendimento e a devida destinação
das demais correspondências. Em seguida, deixou o livro de inscrição a disposição dos
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Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra em Grande Expediente. Pela
Ordem com a palavra o Vereador Camilo que se manifestou em defesa aos direitos dos
trabalhadores e comentou sobre a Moção DE REPÚDIO á REFORMA TRABALHISTA
proposta pelo Governo Federal, de sua autoria juntamente com o Vereador Viro de
Graauw, pediu apoio dos demais Vereadores e solicitou ainda a alteração de Moção de
Repúdio para Moção de Apelo. Solicitou também voto favorável ao Requerimento
nº79/17 que requer a realização de audiência pública na Casa de Leis, para discutir
sobre a Reforma Trabalhista. A Vereadora Elenir solicitou aparte e pediu que a escolha
dos palestrantes da audiência pública passe pelo Poder Legislativo de forma que não
tenha cunho partidário. Não havendo mais oradores inscritos, a Senhora Presidente
anunciou a pauta dos trabalhos da presente Sessão que consta da seguinte Ordem do
Dia: Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 007/17 do Executivo; Segunda
Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 13/17 do Legislativo; Discussão e Votação dos
Requerimentos nºs 76, 77, 78, 79, 80 e 81/17; Discussão e Votação da Moção de Apelo
Nº 005/17. Em pauta o Projeto de Lei Nº 007/17 do Executivo em Segunda Discussão e
Votação. Autoriza o Executivo Municipal a conceder reajuste aos vencimentos dos
servidores municipais. Em discussão, o Vereador Aires se manifestou enaltecendo a
atitude do Executivo Municipal em não conceder o reajuste ao Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários. 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, Vereador Evandro Wessler votou favorável, Vereadora Franciele Schmitz
votou favorável, Vereador José Carlos Kniphoff votou favorável, Vereador Leonardo
Mazzon Garcia votou favorável, Vereadora Maria de Lourdes Pazzini votou favorável,
Vereador Pedro Claudionor dos Santos ausente, Vereador Rodrigo Inhoatto votou
favorável, Vereador Silmar Gallina votou favorável, Vereador Valmir Antonio Tonello
votou favorável, Vereador Viro de Graauw votou favorável. A Senhora Presidente
declarou aprovado por unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos
Santos, sem emenda, em segunda discussão e votação o Projeto de Lei Nº 007/17 do
Executivo e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de
Lei Nº 13/17 do Legislativo em Segunda Discussão e Votação. Recomposição dos
vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Francisco Beltrão, Estado do
Paraná e dá outras providências. 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, Vereador
Evandro Wessler votou favorável, Vereadora Franciele Schmitz votou favorável,
Vereador José Carlos Kniphoff votou favorável, Vereador Leonardo Mazzon Garcia
votou favorável, Vereadora Maria de Lourdes Pazzini votou favorável, Vereador Pedro
Claudionor dos Santos ausente, Vereador Rodrigo Inhoatto votou favorável, Vereador
Silmar Gallina votou favorável, Vereador Valmir Antonio Tonello votou favorável,
Vereador Viro de Graauw votou favorável. A Senhora Presidente declarou aprovado por
unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos, sem emenda,
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em segunda discussão e votação o Projeto de Lei Nº 13/17 do Legislativo e em
consequência ficou aprovado em redação final. Tendo em vista que a próxima matéria é
de autoria da Senhora Presidente, a mesma repassou a Presidência ao Vice-Presidente
Vereador Silmar Gallina. Em pauta o Requerimento Nº 76/17 de autoria da Vereadora
Elenir Maciel. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Encerrada a
discussão e votação o Vice-Presidente repassou a Presidência a Vereadora Elenir
Maciel. Em pauta o Requerimento Nº 77/17 de autoria do Vereador Silmar Gallina. Em
discussão, o Vereador Silmar se manifestou explicando o objetivo do Requerimento que
solicita informações se há projeto para revitalização, paisagismo, remodelamento,
construção de portais e chafariz nos acessos ao Município, entradas e saídas dos
Bairros: Alvorada/Marrecas, Industrial/São Cristovão, Miniguaçu e Sadia e explanou
sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do Vereador
Pedro Claudionor dos Santos. Em pauta o Requerimento Nº 78/17 de autoria dos
Vereadores Franciele Schmitz, Leonardo Garcia e Silmar Gallina. Em discussão, o
Vereador Silmar se manifestou justificando o objetivo do Requerimento que solicita
cópia dos contratos de repasses financeiros existentes entre a Prefeitura Municipal e as
entidades declaradas de utilidade pública, bem como o demonstrativo de resultados, o
destino das verbas e a aplicação das mesmas. A Vereadora Franciele se manifestou
reforçando a importância dessas informações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em pauta o
Requerimento Nº 79/17 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Viro de Graauw.
Em discussão, o Vereador Camilo explicou que o Requerimento solicita a realização de
audiência pública na Casa de Leis, para discutir sobre a Reforma Trabalhista (Projeto de
Lei nº 6.787/16) proposta pelo Governo Federal, disse que é um pedido dos movimentos
e solicitou que seja encaminhado o mais breve possível, visto que a Reforma
Trabalhista encontra-se em regime de urgência. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em pauta o
Requerimento Nº 80/17 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Rodrigo Inhoatto.
Em discussão, o Vereador Rodrigo explicou que o Requerimento solicita a possibilidade
de criar a divisão de atletismo na pasta da Secretaria Municipal de Esportes, visto a
impossibilidade de contratação de profissional para gerir e treinar os representantes do
atletismo de Francisco Beltrão. O Vereador Camilo disse que no final dos anos noventa
existia o departamento, o que possibilitou uma visibilidade muito boa para o Município,
chegando a ter atletas na Seleção Brasileira de Atletismo e lembrou que é um esporte
barato. A Vereadora Franciele questionou se não existe possibilidade de contratação de
profissionais sem haver uma coordenação específica de atletismo. O Vereador Camilo
respondeu ao questionamento explicando que seria um profissional especializado. O
Vereador Aires se manifestou sobre a importância do Requerimento e lembrou que
existia uma pessoa concursada responsável pelo atletismo, mas que pediu demissão. O
Vereador Viro manifestou sua preocupação com relação a interpretação do professor de
educação física pertencente ao setor de esportes e a educação municipal e pediu que
seja definido uma forma unânime de interpretação. Em votação, foi aprovado por
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unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em pauta o
Requerimento Nº 81/17 de autoria da Mesa Diretora subscrito pelos demais Vereadores.
Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em pauta a Moção de Apelo
Nº 005/17 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Viro De Graauw. Requer que
seja endereçado MOÇÃO DE REPÚDIO á REFORMA TRABALHISTA (Projeto de Lei nº
6.787/16) proposta pelo Governo Federal, a bancada de Deputados Federais do Estado
do Paraná. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Esgotada a
ordem do dia da presente Sessão, a Senhora Presidente anunciou a pauta dos
trabalhos da próxima Sessão Ordinária, que consta da seguinte Ordem do Dia: Primeira
Discussão e Votação dos Projetos de Lei nºs 006, 010 011/17 do Executivo; Primeira
Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 008/17 do Legislativo; Discussão e Votação
dos Requerimentos nºs 82, 83, 84 e 85/17. Neste momento, a Senhora Presidente
determinou a suspensão da Sessão por dois minutos. Reabertos os trabalhos, 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 comentou sobre a Reforma Trabalhista e a terceirização dos serviços. Falou
que não se pode fazer comparação com os Estados Unidos pois são realidades
diferentes e que essas reformas precisam ser feitas com clareza. Por fim falou sobre os
gastos exagerados do Governo e a necessidade de renovação na política. Neste
momento a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário fizesse a leitura de
uma correspondência recebida: Convite do SESC para a quinta etapa do Circuito SESC
de Caminhada, que será realizada no dia dois de abril, às 7h25min. Pela Ordem com a
palavra o Vereador Camilo Rafagnin que agradeceu a presença dos movimentos sociais
e sindicais, agradeceu o voto favorável dos Vereadores as suas proposições e
demonstrou sua preocupação com relação a Reforma Trabalhista. Pela Ordem com a
palavra a Vereadora Elenir Maciel, que declinou. 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 três
de abril de dois mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal, em horário
regimental, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às quinze horas e
cinco minutos. O arquivo de áudio na íntegra desta Sessão encontra-se arquivado na
Secretaria.

ELENIR DE SOUZA MACIEL
PRESIDENTE

LEONARDO MAZZON GARCIA
1º SECRETÁRIO
Página 4 de 4

