ATA Nº 3653 – DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e
dezoito, às catorze horas, havendo número legal de Vereadores, com ausência da
Vereadora Franciele Schmitz, 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 à Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Na sequência,
colocou em discussão a Ata nº 3652 da vigésima sétima 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: Moção
de Aplauso nº 004/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - propõe que seja
endereçada MOÇÃO DE APLAUSO a POLICIAL MILITAR KÁTIA DA SILVA SASTRE,
pelo ato de bravura ao reagir a uma tentativa de assalto em frente a uma instituição de
ensino, na cidade de Suzano, região metropolitana de São Paulo, mesmo que fora do
seu horário de trabalho; Moção de Repúdio nº 005/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto - ao discurso do Vereador Vagner Tarcísio de Moraes, do Município de AlfenasMG, contra o ato de bravura da Policial Militar Kátia da Silva Sastre ao reagir a uma
tentativa de assalto em frente a uma instituição de ensino, na cidade de Suzano, região
metropolitana de São Paulo; Requerimento Nº 110/18 de autoria do Vereador Pedro
Claudionor dos Santos - solicitando que elabore estudo e busque parceria através de
outras Esferas de Governo para viabilizar a construção de Albergue Municipal, para
atendimento aos moradores de rua de Francisco Beltrão; Requerimento Nº 111/18 de
autoria do Vereador Camilo Rafagnin - solicitando o investimento total do serviço de
pintura de faixas e demarcação de vias nesse ano, especificando os valores pagos por
empresas terceirizadas; Requerimento Nº 112/18 de autoria do Vereador José Carlos
Kniphoff - solicitando informações se há estudos ou projeto para ampliação da pista do
Aeroporto Municipal; Indicação Nº 124/18 de autoria do Vereador Evandro Wessler indicando que se proceda estudos visando a possibilidade de ceder um vigia para o
Ginásio De Esportes Arrudão; Indicação Nº 125/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto - indicando que se proceda pavimentação asfáltica na Rua Pensilvânia, trecho
entre os Bairros Jardim Virginia e Aeroporto; Indicação Nº 126/18 de autoria do
Vereador Camilo Rafagnin - indicando que se que proceda estudos no sentido de
orientar as Escolas Municipais a não realizarem a queima da madeira em fogueiras de
Festas Juninas; Indicação Nº 127/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoffindicando que se proceda estudos no sentido de viabilizar a implantação uma rotatória
no cruzamento entre a Avenida Cristo Rei com a Rua Nossa Senhora das Graças, no
bairro Cango; Indicação Nº 128/18 de autoria do Vereador Aires Tomazoni - indicando
que se que proceda dedetização nas Escolas Municipais e dos Centros Municipais de
Educação Infantil (CMEIs) do Município; Indicação Nº 129/18 de autoria do Vereador
Pedro Claudionor dos Santos - indicando que se que proceda melhorias na iluminação
do Distrito Industrial Dante Manfroi, no bairro Padre Ulrico; Indicação Nº 130/18 de
autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - indicando que se que proceda
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construção de uma ponte sobre o Rio Lonqueador passando pela Rua Ponta Grossa;
Convite para a etapa intermunicipal da Conferência Nacional de Educação, no dia 29 de
maio de 2018, no auditório da Unisep; Ofício nº 1378/18 da Caixa Econômica Federal informando celebração de contrato de repasse entre o Fundo Municipal de Saúde de
Francisco Beltrão e a Caixa Econômica Federal; Ofício do Gabinete do Prefeito
Municipal Nº 354/2018 - informando realização da Audiência Pública do primeiro
quadrimestre de 2018, no dia 30 de maio de 2018, às 14h, na Câmara Municipal;
Convite para o encontro de Chamamé do Paraná, no dia 08 de junho no Espaço da Arte;
Convite para o Arraiá da Escola Maria Helena Vandressen, no dia 16 de junho de 2018;
Convite para a abertura oficial do Dia do Desafio, no dia 30 de maio no calçadão central;
Convite do Observatório Social para participar do oitavo relatório quadrimestral referente
as atividades realizadas. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a
Senhora Presidente determinou a inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos
Requerimentos nºs 110, 111 e 112/18 e das Moções nºs 004 e 005/18 e o
encaminhamento das Indicações nºs 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130/18 ao
Executivo Municipal para estudos e viabilidade de atendimento e a devida destinação
das demais correspondências. Na sequência, determinou a suspensão da sessão por
oito minutos. Reabertos os trabalhos, 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
12, 13 e 14/18 do Executivo; Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 11/18
do Legislativo; Discussão e votação do Requerimento Nº 109/18. Em pauta o Projeto de
Lei Nº 12/18 do Executivo em Primeira Discussão e Votação. Cria no Município de
Francisco Beltrão o PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA para atender as normas de
proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Em discussão, o Vereador
Silmar Gallina discorreu sobre a importância do projeto. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, sem emendas, em
Primeira Discussão e Votação. Em pauta o Projeto de Lei Nº 13/18 do Executivo em
Primeira Discussão e Votação. Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de
uso, com encargos, de bem imóvel, à empresa MASTER BIKE INDÚSTRIA DE
BICICLETAS LTDA. Em discussão, o Vereador Leonardo Garcia comentou sobre o
objetivo do projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da
Vereadora Franciele Schmitz, sem emendas, em Primeira Discussão e Votação. Em
pauta o Projeto de Lei Nº 14/18 do Executivo em Primeira Discussão e Votação.
Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso, com encargos, de bem
imóvel, à MARRECAS COOPERATIVA DE RECICLADOS. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora
Franciele Schmitz, sem emendas, em Primeira Discussão e Votação. Em pauta o
Projeto de Lei Nº 11/18 do Legislativo em Primeira Discussão e Votação. Institui a
Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes no município de
Francisco Beltrão - PR. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, sem
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emendas, em Primeira Discussão e Votação. Em pauta o Requerimento Nº 109/18 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo falou sobre o
objetivo do Requerimento que solicita informações da possibilidade de proceder
melhorias e obras na Escola Municipal Basílio Tiecher no KM 20. A Senhora Presidente
determinou a suspensão da sessão por dois minutos a pedido da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini. Reabertos os trabalhos, o Vereador José Carlos Kniphoff pediu que o
Vereador Rodrigo subscrevesse o Requerimento juntamente com a Vereadora Maria de
Lourdes e o Vereador Pedro Claudionor dos Santos. O Vereador Rodrigo Inhoatto
deixou o Requerimento a disposição de todos os Vereadores queiram subscrevê-lo. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz.
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 12, 13 e 14/18 do Executivo; Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei
Nº 11/18 do Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 110, 111 e
112/18; Discussão e Votação das Moções Nºs 004 e 005/18. Na sequência, 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, especialmente os alunos e
professores da Escola Municipal Frei Deodato e falou sobre a missão dos Vereadores.
Pela Ordem com a palavra o Vereador Aires Tomazoni cumprimentou aos presentes,
falou sobre a Indicação que apresentou pedindo a dedetização das escolas e CMEIs.
Pela Ordem com a palavra o Vereador Silmar Gallina, que declinou. Pela Ordem com a
palavra o Vereador Camilo Rafagnin, que declinou. Não havendo mais oradores
inscritos, a Senhora Presidente convidou a Presidente do Grupo de Apoio a Adoção,
Senhora Raquel, para fazer uso da Tribuna. A mesma, agradeceu a aprovação do
Projeto que institui a Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e
Adolescentes no município de Francisco Beltrão. Em seguida 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 vinte e dois de maio de dois mil e
dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, em horário regimental, às catorze horas,
sendo encerrada a presente Sessão às catorze horas e cinquenta 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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