ATA Nº 3626 – DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 à Vereadora Maria de Lordes Pazzini para que procedesse a leitura
de um trecho da Bíblia. Na sequência, convidou todos os presentes para que entoassem
o Hino de Francisco Beltrão. Em seguida, a Senhora Presidente colocou em discussão a
Ata nº 3625 da primeira Sessão Extraordinária, realizada em vinte e cinco de janeiro de
dois mil e dezoito, não havendo manifestações em votação foi aprovada por
unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. A seguir a
Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário
das correspondências recebidas e expedidas: Projeto de Lei Nº 003/18 do Legislativo de
autoria da Vereadora Franciele Schmitz - Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização
de cursos de primeiros socorros para funcionários e professores das escolas, centros de
educação Infantil e bercários públicos e particulares no município de Francisco Beltrão –
Estado do Paraná; Projeto de Lei Nº 004/18 do Legislativo de autoria da Vereadora
Elenir Maciel - Institui a Semana da Família na Escola, no município de Francisco
Beltrão- PR e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 005/18 do Legislativo de autoria
da Vereadora Elenir Maciel - Dispõe sobre a afixação de placa informativa em farmácias
e drogarias no âmbito município de Francisco Beltrão-PR, contendo advertência quanto
aos riscos da automedicação em geral e dá outras providências; Projeto de Lei Nº
006/18 do Legislativo de autoria da Vereadora Elenir Maciel - Institui a “Semana de
Conscientização e Combate à Automedicação” no município de Francisco Beltrão e dá
outras providências; Requerimento Nº 001/18 de autoria da Vereadora Elenir Maciel solicitando ao Debetran informações do motivo da pintura de faixa amarela proibindo
estacionar na Rua Curitiba, em frente ao Edifício Morada do Sol, nº 473 (lado esquerdo
–sentido centro/bairro), uma vez há reclamação da população por falta de vagas de
estacionamento naquele local; Requerimento Nº 002/18 de autoria do Vereador Silmar
Gallina - solicitando informações se há estudos ou projeto para pastilhamento da Torre
da Concatedral Nossa Senhora da Gloria; Requerimento Nº 003/18 de autoria do
Vereador Camilo Rafagnin - solicitando relatório documental de estudos do impacto
ambiental e social do projeto de contenção das cheias no Rio Marrecas; Requerimento
Nº 004/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando informações da
viabilidade de adequar a estrutura física do antigo colégio do Rio Tuna em clube para
idosos;Indicação Nº 001/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se
proceda pavimentação asfáltica nas seguintes vias púbicas do bairro Padre Ulrico: Rua
das Pompas; Rua Beija Flor e Rua Altair Bonetti; Indicação Nº 002/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda operação tapa buracos nas Ruas
Egito e Gabo Frio, no Loteamento Pinheiros; Indicação Nº 003/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda melhorias nas estradas da
Comunidade Rio Tuna; Indicação Nº 004/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza
Maciel - indicando que se proceda as seguintes melhorias na comunidade de Barra
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Escondida: colocação de bueiros e cascalhamento em frente a igreja; concessão de
uma máquina (retinha) para limpeza do cemitério e melhorias urgente na estrada
principal e nos acesso as propriedades; Indicação Nº 005/18 de autoria da Vereadora
Elenir de Souza Maciel - indicando que se estabeleça horários para utilização da pista
de skate do Bairro Industrial; Indicação Nº 006/18 de autoria da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini - indicando que se proceda a implantação de Academias da Terceira
Idade – ATI nas seguintes Comunidades: Vila Rural Gralha Azul, KM 15, Oswaldo Cruz
e Bairro Água Branca; Ofício Nº 04/2018 do Ministério Público Estadual de Francisco
Beltrão-PR - Comunicando que será realizada Correição Ordinária nesta Comarca, na
Promotoria de Justiça, nos dias 05 e 06 de março do corrente ano; Ofício nº131/2018 da
Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná em resposta ao Ofício Nº 212/2017; Ofício DER/PR - sobre a implantação de
intersecção e marginal na rodovia PR-180; Ofício da AMSOP - informando a posse da
nova Diretoria Executiva para o exercício de 2018; Ofícios Nºs 3837 e 3843/17 e 144 e
159/18 da Caixa Econômica Federal - Informando crédito de recursos financeiros;
Ofícios Nºs 1238, 1239, 1241e 1281/17 da Caixa Econômica Federal - Informando
contrato de repasse celebrado entre o Município de Francisco Beltrão e a Caixa
Econômica Federal; Comunicados do Ministério da Educação - informando liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Educacional; Ofício Nº 147/18 do Gabinete do Prefeito Municipal apresentando relatório econômico financeiro referente ao exercício anterior em
cumprimento às disposições da Lei Orgânica do Município. O Senhor Secretário
informou ainda que estão a disposição as respostas aos Requerimentos do ano de
2017. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente
determinou o encaminhamento das cópias dos Projetos de Leis nºs 003, 004, 005 e
006/18 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
001, 002, 003 e 004/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 001, 002, 003, 004,
005 e 006/18 ao Executivo Municipal para estudos e viabilidade de atendimento e a
devida destinação das demais correspondências. Neste momento, atendendo o que
dispõe o inciso XVIII do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, a Senhora Presidente
convidou o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Senhor Cleber Fontana, para
tomar assento junto à Mesa Diretora desta Casa de Leis, para apresentar o relatório
circunstanciado das obras e serviços e da situação econômica do Município, bem como
o programa do Governo para o exercício que se inicia. Com a palavra o Excelentíssimo
Prefeito Municipal Cleber Fontana apresentou o demonstrativo financeiro da Prefeitura
Municipal, falou das obras, serviços e sobre a situação econômica do Município. Após a
participação constitucional do Senhor Prefeito Municipal, a Senhora Presidente anunciou
a pauta da Ordem do Dia da presente Sessão: Eleição das Comissões Permanentes
para a Sessão Legislativa de 2018. Dando atendimento ao disposto no artigo 32 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, a Senhora Presidente informou
que, de comum acordo, e observando a proporcionalidade partidária, os líderes
partidários indiquem os integrantes das seguintes Comissões Permanentes: Redação e
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Justiça; Finanças e Orçamentos; Infraestrutura Municipal; Agropecuária; Saúde, Bem
Estar e Meio Ambiente; Educação, Cultura e Esportes. Para tanto, suspendeu a Sessão
por cinco minutos. Reabertos os trabalhos, e após o recebimento das Indicações dos
Líderes Partidários, informou que as Comissões Permanentes ficaram assim compostas:
Redação e Justiça - Presidente: Vereador Rodrigo Inhoatto, Secretária: Vereadora
Franciele Schmitz, Relator: Vereador Evandro Wessler; Finanças e Orçamentos Presidente: Vereador José Calos Kniphoff, Secretário: Vereador Pedro Claudionor dos
Santos, Relator: Vereador Valmir Antonio Tonello; Infraestrutura Municipal - Presidente:
Vereador José Carlos Kniphoff, Secretário: Silmar Gallina, Relator: Vereadora Daniela
Celuppi; Agropecuária - Presidente: Vereador Leonardo Mazzon Garcia, Relator:
Vereador Evandro Wessler, Secretária: Vereadora Daniela Celuppi; Saúde, Bem Estar e
Meio Ambiente - Presidente: Vereadora Franciele Schmitz, Relator: Vereador Camilo
Rafagnin, Secretária: Vereadora Maria de Lourdes Pazzini; Educação, Cultura e
Esportes - Presidente: Vereador Aires Tomazoni, Relator: Vereador Silmar Gallina,
Secretário: Vereador Rodrigo Inhoatto. Conforme reza o parágrafo 2º do Artigo 32 do
Regimento Interno, a Senhora Presidente homologou a composição das comissões
permanentes e declarou automaticamente empossados os eleitos. 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: Discussão e votação
dos Requerimentos Nºs 001, 002, 003 e 004/18. 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 o Vereador Aires Tomazoni
cumprimentou aos presentes, informou que não é mais o líder da oposição e que o
Vereador Camilo Rafagnin assumiu este papel. Falou sobre educação, especialmente
sobre as obras das escolas municipais, pediu que sejam concluídas em breve.
Comentou sobre a questão dos estagiários em sala de aula e sobre o reajuste do salário
dos professores. Pela ordem com a palavra a Vereadora Elenir de Souza Maciel falou
sobre o início dos trabalhos legislativos, comentou sobre explanação do Vereador Aires
e encerrou falando que este será seu último na Presidência do Legislativo. Não havendo
mais oradores inscritos, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos, em
especial do Excelentíssimo Prefeito Municipal Cleber Fontana e dos Senhores
Vereadores, convocando-os para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia seis
de fevereiro de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, em horário
regimental, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às quinze horas e dez
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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