ATA Nº 3629 – DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito,
às catorze horas, 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. Tendo em vista o Requerimento nº 008/2018 do Vereador Pedro
Claudionor dos Santos, que solicita licença para tratamento de saúde no período de
sessenta dias, a Senhora Presidente convocou o primeiro suplente Senhor Ademir dos
Santos Walendolff para assumir a função de Vereador enquanto o titular estiver
licenciado. Convidou o Vereador Ademir para se dirigir até a Mesa Diretora para assinar
o Termo de Posse em livro próprio, tendo em vista que o mesmo já fez o juramento em
outra oportunidade, e posteriormente tomar o devido assento, para desempenhar as
funções de Vereador até o dia cinco de abril de dois mil e dezoito. A Senhora Presidente
solicitou à Vereadora Franciele Schmitz para que procedesse a leitura de um trecho da
Bíblia. Na sequência, colocou em discussão a Ata nº 3628 da terceira Sessão Ordinária,
não havendo manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade. A seguir a
Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário
das correspondências recebidas e expedidas: Moção de Aplauso Nº 002/18 de autoria
dos Vereadores Aires Tomazoni e Elenir de Souza Maciel - propõe que seja endereçada
MOÇÃO DE APLAUSO, com entrega de placa, em data a ser agendada, a Senhora
TÂNIA MARIA PENSO GUEDIN, pelos relevantes serviços prestados à cultura de
Francisco Beltrão; Requerimento Nº 013/18 de autoria do Vereador Aires Tomazoni solicitando informações da possibilidade de incluir no portal de transparência da
Prefeitura Municipal o número preciso de estagiários da educação contratados
anualmente; Requerimento Nº 014/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini
- requer que seja encaminhado Ofício aos Excelentíssimos Deputados Federais e
Senadores do Estado do Paraná, solicitando preocupação por parte dos Parlamentares,
com as novas alterações da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287/16, que
prevê a reforma da Previdência Social, relativas às pensões e aos benefícios as
mulheres; Requerimento Nº 015/18 de autoria dos Vereadores Franciele Schmitz e
Silmar Gallina - solicitando informações da viabilidade de concluir com pavimentação
asfáltica a Avenida Antonio de Paiva Cantelmo, trecho compreendido entre a Rua
Apucarana até o final; Requerimento Nº 016/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin
- solicitando as seguintes informações: Relação de cargos de provimento em comissão
com a respectiva simbologia; Relação de cargos de provimento efetivos que recebem
gratificação com a respectiva porcentagem; Indicação Nº 013/18 de autoria dos
Vereadores Franciele Schmitz e Silmar Gallina - indicando que se proceda colocação de
bancos e lixeiras no parque Boa Vista, no bairro Industrial; Indicação Nº 014/18 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda pavimentação asfáltica
nas Ruas Lajes e Piracicaba no bairro Pinheirinho; Indicação Nº 015/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda pavimentação asfáltica na Rua
Videira no Bairro São Cristovão; Indicação Nº 016/18 de autoria do Vereador Aires
Tomazoni - indicando que se proceda melhorias na sinalização, bem como instalação de
um redutor de velocidade no cruzamento das Ruas Curitiba e Giocondo Felippi, no
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Bairro Presidente Kennedy; Indicação Nº 017/18 de autoria dos Vereadores Camilo
Rafagnin, Aires Tomazoni e Evandro Wessler - indicando que se proceda melhorias na
iluminação do ginásio de esportes da Comunidade Secção Jacaré; Indicação Nº 018/18
de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - indicando que se proceda implantação de
redutor de velocidade na Rua Cabo Frio esquina com a Rua Catanduvas, Bairro Jardim
Virginia; Convite do Departamento Municipal de Cultura para prestigiar o Espetáculo
"Concerto em ri Maior" dia 21 de fevereiro de 2018, às 19 horas no Espaço da Arte;
Convite para reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde no dia 21 de fevereiro
de 2018, às 08h30min no Centro de Saúde da Cango; Ofício Circular Nº 02/18 da
Câmara Municipal de Vereadores - convidando para participar da apresentação do
"Plano de Contenção de Cheias do Rio Marrecas e seus afluentes", com o Secretário de
Estado do Meio Ambiente, Senhor Antonio Carlos Bonetti, no dia 23 de fevereiro de
2018, às 9h, no Plenário da Câmara Municipal. Neste momento, a Senhora Presidente
determinou a suspensão da Sessão por um minuto. Reabertos os trabalhos, determinou
a inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 13, 14, 15 e
16/18 e da Moção de Aplauso Nº 002/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 13,
14, 15, 16, 17 e 18/18 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 Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra
em Grande Expediente. Não havendo oradores inscritos, anunciou a pauta da Ordem do
Dia da presente Sessão: Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 009, 010, 011/18.
Em pauta o Requerimento Nº 009/18 de autoria do Vereador Aires Tomazoni. Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em
pauta o Requerimento Nº 010/18 de autoria dos Vereadores Aires Tomazoni, Camilo
Rafagnin, Daniela Celuppi e Evandro Wessler. Em discussão, o Vereador Aires
Tomazoni justificou o objetivo do Requerimento que solicita informações do motivo do
descumprimento da Lei 11.738/08, que trata da valorização dos profissionais do
magistério e da Lei Municipal nº 4.260/2014 (art. 29), que trata do reajuste salarial da
categoria. Disse que já foram realizadas algumas reuniões com o sindicato e que a Lei é
clara com relação ao reajuste e precisa ser cumprida. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 011/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo justificou o objetivo do Requerimento
que solicita aplicabilidade, fiscalização e divulgação da Lei Municipal nº 4.328/2015 que
regulamentou o Códigos de Obras e de Posturas no que se refere ao estabelecimento
de regras específicas para a construção, recuperação e manutenção dos passeios
públicos no Município de Francisco Beltrão. Em votação, foi aprovado por unanimidade.
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 13, 14, 15 e 16/18; Discussão e Votação
da Moção de Aplauso nº 002/18. Em seguida, 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
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Sessão Ordinária, a realizar-se no dia vinte de fevereiro 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 vinte 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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