ATA Nº 3630 – DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às
catorze horas, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini, 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 Franciele Schmitz para que procedesse a leitura de um
trecho da Bíblia. Neste momento, a Senhora Presidente determinou a suspensão da
Sessão por um minuto. Reabertos os trabalhos, colocou em discussão a Ata nº 3629 da
quarta Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi aprovada por
unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. A seguir a
Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário
das correspondências recebidas e expedidas: Requerimento Nº 017/18 de autoria do
Vereador Leonardo Mazzon Garcia - solicitando que seja encaminhado Ofício ao
Excelentíssimo Deputado Estadual Wilmar Reichembach, solicitando intervenção junto a
Secretaria da Saúde do Estado do Paraná – SESA para implantação de banco de leite
no Hospital Regional Dr. Walter Alberto Pecóits em parceria com o Rotary Clube
Francisco Beltrão Vila Nova; Requerimento Nº 018/18 de autoria do Vereador Evandro
Wessler - solicitando cópia do plano municipal de arborização urbana e se foi adquirido
mudas de árvores em estágio mais desenvolvido; Requerimento Nº 019/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando informações da possibilidade de implantar
Ensino em Tempo Integral na nova unidade escolar do Bairro Jardim Floresta,
construída no loteamento Jardim Primavera; Indicação Nº 019/18 de autoria do Vereador
Camilo Rafagnin - indicando que se proceda reparos na ponte da Comunidade
Piracema; Indicação Nº 020/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - indicando que
se proceda melhorias na sinalização da Rua Abdul Pohlmann, esquina com a Rua
Professor Canizio Hildebrand, no Bairro Cristo Rei; Indicação Nº 021/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda pavimentação asfáltica, bem
como melhorias nos bueiros das Rua Santa Ana e São Miguel no bairro Cristo Rei;
Indicação Nº 022/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se
proceda instalação da rede de iluminação pública no parque ecológico do Bairro Jardim
Itália com o Jardim Floresta; Indicação Nº 023/18 de autoria da Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini - indicando que se proceda estudos no sentido de viabilizar a abertura
da Rua Nelson Sanderson, no Conjunto Habitacional Beltrão II, para que possa abrir
caminho para linha de ônibus de transporte público; Indicação Nº 024/18 de autoria da
Vereadora Elenir de Souza Maciel - indicando que se proceda limpeza e manutenção
das áreas verdes dos espaços públicos Municipais; E-mail do Senhor Reinaldo Alaor
Rodrigues - sobre o dever dos Vereadores. Após a leitura das correspondências
recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou a inclusão na ordem do dia da
próxima Sessão dos Requerimentos nºs 17, 18 e 19/18 e o encaminhamento das
Indicações nºs 19, 20, 21, 22, 23 e 24/18 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
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inscritos, anunciou a pauta da Ordem do Dia da presente Sessão: Discussão e votação
dos Requerimentos Nºs 13, 14, 15 e 16/18; Discussão e Votação da Moção de Aplauso
nº 002/18. Em pauta o Requerimento Nº 13/18 de autoria do Vereador Aires Tomazoni.
Em discussão, o Vereador Aires justificou o objetivo do Requerimento que solicita
informações da possibilidade de incluir no portal de transparência da Prefeitura
Municipal o número preciso de estagiários da educação contratados anualmente. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini. Em pauta o Requerimento Nº 14/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini. Em discussão, o Vereador José Carlos Kniphoff solicitou, a pedido da
Vereadora proponente, a retirada de pauta do Requerimento por cinco dias. Em pauta o
Requerimento Nº 15/18 de autoria dos Vereadores Franciele Schmitz e Silmar Gallina.
Em discussão, a Vereadora Franciele comentou sobre o objetivo do Requerimento que
solicita informações da viabilidade de concluir com pavimentação asfáltica a Avenida
Antonio de Paiva Cantelmo, trecho compreendido entre a Rua Apucarana até o final,
disse que este é um pedido dos moradores daquela região e pediu apoio de todos os
Vereadores. O Vereador Silmar também comentou sobre o objetivo do Requerimento e
contou que será instalada uma Arena e uma academia naquele parque, o que
aumentará o fluxo de pessoas. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com
ausência da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em pauta o Requerimento Nº 16/18
de autoria do Vereador Camilo Rafagnin. Em discussão, o Vereador Camilo explicou o
intuito do Requerimento que solicita ao Executivo Municipal a relação de cargos de
provimento em comissão com a respectiva simbologia e a relação de cargos de
provimento efetivos que recebem gratificação com a respectiva porcentagem. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini. 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 a
Moção de Aplauso Nº 002/18 de autoria dos Vereadores Aires Tomazoni e Elenir de
Souza Maciel, subscrito pelos demais Vereadores. Em discussão, o Vereador Aires
discorreu sobre a importância de homenagear a Senhora Tânia Maria Penso Ghedin,
pelos relevantes serviços prestados à cultura de Francisco Beltrão e fez um breve relato
do histórico da mesma. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Encerrada a discussão e votação o VicePresidente repassou a Presidência a Vereadora Elenir Maciel. 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
do Projeto de Lei Nº 004/18 do Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs
17, 18 e 19/18. Em seguida, deixou o livro de inscrição à disposição dos Senhores
Vereadores que quisessem fazer uso da palavra em Explicações Pessoais. Com a
palavra o Vereador Evandro Wessler explanou sobre a Portaria 467/18, de sete de
fevereiro de dois mil e dezoito, que institui o Programa Nacional de Agricultura Urbana e
Periurbana. 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 vinte e seis de fevereiro de dois mil e
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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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