ATA Nº 3631 – DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 ao Vereador José Carlos
Kniphoff para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, colocou em
discussão a Ata nº 3630 da quinta Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em
votação foi aprovada por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz.
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
Executivo em Regime de Urgência - Altera a Lei Municipal n.º 4.260, de 21 de novembro
de 2014 que “dá nova redação ao Plano de Cargos, Carreira, Valorização e
Remuneração dos Professores da Rede Municipal de Ensino (PCCR), de Francisco
Beltrão - PR, e dá outras providências”; Projeto de Lei Nº 004/18 do Executivo - Altera
os anexos I, II e XII da Lei Municipal n.º 4.106, de 11 de outubro de 2013 que “dispõe
sobre o plano de cargos, carreira e valorização do servidor público (PCCVSP) ocupante
de cargo efetivo do município de Francisco Beltrão e dá outras providências”;
Requerimento Nº 020/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - solicitando
abono de falta da Sessão Ordinária do dia 20 de fevereiro de 2018; Requerimento Nº
021/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando a previsão do término das
obras de pavimentação asfáltica da Avenida Guaratinguetá e canalização do córrego;
Requerimento Nº 022/18 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin, Daniela Celuppi e
Evandro Wessler - solicitando informações da viabilidade da Secretaria de
Desenvolvimento Rural assumir novamente a manutenção das estradas que dão acesso
as propriedades rurais, visto que, o Programa Porteira pra Dentro, através da
terceirização, não está conseguindo suprir as necessidades dos nossos agricultores;
Requerimento Nº 023/18 de autoria do Vereador Evandro Wessler - solicitando
informações se há projeto ou estudos para instalação de Pontos de Ônibus em lugares
estratégicos no interior do município, mais especificamente para o transporte escolar;
Indicação Nº 025/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - indicando que se
proceda limpeza da Rua Maria Dandolini Gazola, no bairro Marrecas; Indicação Nº
026/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda instalação
de bebedouros e lavatórios nas praças e parques de nosso Município; Indicação Nº
027/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que se proceda
operação tapa buracos na Comunidade do Km 20; Indicação Nº 028/18 de autoria do
Vereador Valmir Antonio Tonello - indicando que se proceda pavimentação asfaltica nas
seguintes vias: Rua Campos Sales, José Lopes, São Gabriel e João Goulart no Bairro
São Miguel; Rua Rio Negro, Tupiniquim e Tocantins no Bairro São Francisco; Rua
Fernando Niehues no Bairro Cristo Rei; Indicação Nº 029/18 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda melhorias na estrada da Comunidade
Jacutinga, mais precisamente na Linha Korbi, em acesso ao trevo de Salgado Filho;
Indicação Nº 030/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel - indicando que se
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proceda extensão da rede de esgoto sanitário para as seguintes vias do bairro Padre
Ulrico: Rua Tizil, Silvestre Marcelo, Cisne, Sete Cores, Jacutinga, Flamingo, Perdiz,
Catatau, Albatroz, Pelicano, Lindeiro, Das Águias, Biguá e Rua Mutum; Ofício Gabinete
Prefeito Municipal Nº 192/2018 - convocando a Comissão de Finanças e Orçamentos e
convidando os demais Vereadores para que no dia 27 de fevereiro de 2018 às 9h, nas
dependências da Câmara de Vereadores, onde será realizada Audiência Pública de
Avaliação das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2017 e Audiência Pública da Saúde
3º quadrimestre de 2017; Edital Nº 34/2018: o Prefeito Municipal convoca a população
para participar no dia 27 de fevereiro de 2018 às 9h, nas dependências da Câmara de
Vereadores, onde será realizada Audiência Pública de Avaliação das Metas Fiscais do
3º quadrimestre de 2017 e Audiência Pública da Saúde 3º quadrimestre de 2017;
Convite da Secretaria Municipal de Saúde para participar da Audiência Pública da
Saúde 3º quadrimestre de 2017 no dia 27 de fevereiro de 2018 às 9h, nas dependências
da Câmara de Vereadores. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas
a Senhora Presidente determinou encaminhamento dos Projetos de Leis nºs 003 e
004/18 do Executivo aos Senhores Vereadores e Comissões para estudos e emissão de
pareceres, atentando para o Projeto de Lei nº 003/18 que está em regime de urgência. A
inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 20, 21, 22 e 23/18
e o encaminhamento das Indicações nºs 25, 26, 27, 28, 29 e 30/18 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. Com a palavra
a Vereadora Maria de Lourdes Pazzini falou com relação ao Requerimento nº 14/18 de
sua autoria, discorreu sobre a reforma da previdência, disse que em sua opinião ela é
necessária, mas é preciso respeitar os trabalhadores. Não havendo mais oradores
inscritos, anunciou a pauta da Ordem do Dia da presente Sessão: Primeira Discussão e
Votação do Projeto de Lei Nº 004/18 do Legislativo; Discussão e votação dos
Requerimentos Nºs 14, 17, 18 e 19/18. 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 Projeto de Lei Nº 004/18 do Legislativo de autoria
da Vereadora Elenir de Souza Maciel. Institui a Semana da Família na Escola, no
município de Francisco Beltrão- PR e dá outras providências. Em discussão, a
Vereadora Elenir Maciel falou sobre a importância da família participar da escola. O
Vereador Aires parabenizou a Vereadora Elenir pelo Projeto e por já ter conseguido a
aposentadoria. Com relação ao projeto disse que é fundamental a família estar presente
na vida escolar, pois faz o índice de reprovação cair drasticamente. A Vereadora Maria
de Lourdes Pazzini parabenizou a proponente da Projeto e disse que a Semana da
Família na Escola é importante para a formação futura das crianças. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, sem
emendas, em Primeira Discussão e Votação o Projeto de Lei Nº 004/18 do Legislativo.
Encerrada a discussão e votação o Vice-Presidente repassou a Presidência a
Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o Requerimento Nº 14/18 de autoria da Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
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aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o
Requerimento Nº 17/18 de autoria do Vereador Leonardo Garcia. Em discussão, o
Vereador Leonardo justificou o objetivo do Requerimento que solicita o encaminhamento
de 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. Em votação, foi aprovado por unanimidade,
com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 18/18 de
autoria do Vereador Evandro Wessler. Em discussão, o Vereador Evandro Wessler
pediu apoio de todos os Vereadores ao Requerimento que solicita informações sobre o
plano municipal de arborização urbana. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com
ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 19/18 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo explicou o
objetivo do Requerimento que solicita informações da possibilidade de implantar Ensino
em Tempo Integral na nova unidade escolar do Bairro Jardim Floresta, construída no
loteamento Jardim Primavera. O Vereador Silmar Gallina parabenizou o Vereador
Rodrigo pela iniciativa, disse que no ano passado foi realizado o pedido de implantação
de ensino integral nas escolas municipais e fez a leitura da resposta recebida do Poder
Executivo. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora
Franciele Schmitz. Neste momento, a Senhora Presidente determinou a suspensão da
Sessão por três minutos. Reabertos os trabalhos e esgotada a ordem do dia da presente
Sessão, anunciou a pauta dos trabalhos da próxima Sessão Ordinária, que consta da
seguinte Ordem do Dia: Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 004/18 do
Legislativo; Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 003/18 do Executivo;
Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 20, 21, 22 e 23/18. Em seguida, a Senhora
Presidente convocou a Comissão de Finanças e Orçamentos para acompanhar a
Audiência Pública referente ao 3º quadrimestre de 2017 – avaliação das metas fiscais,
dia 27 de fevereiro de 2018, as nove horas, no plenário da Câmara Municipal. Na
oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde apresentará a prestação de contas e as
atividades desenvolvidas, bem como aplicação dos recursos recebidos do SUS,
referente ao 3º quadrimestre de 2017, portanto convidou a Comissão de Saúde para
acompanhar. A seguir, 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 José Carlos Kniphoff falou sobre sua preocupação com as
habitações populares que estão em falta no Município a muitos anos, o que facilita as
invasões e depois as famílias precisam ser retiradas desses locais. Pela Ordem com a
palavra o Vereador Aires Tomazoni cumprimentou aos presentes, falou sobre o trabalho
dos Vereadores e pediu que a Lei do Plano de Cargos e Salários do Executivo seja
cumprida. Comentou também sobre a situação dos diretores e coordenadores de
escolas municipais. Pela Ordem com a palavra o Vereador Camilo Rafagnin se
manifestou sobre o Requerimento Nº 18/18 de autoria do Vereador Evandro, sobre o
Requerimento Nº 14/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes e sobre o Projeto de
Lei Nº 003/18 do Executivo que será votado em regime de urgência. Encerrou falando
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sobre a fala do jurídico da Prefeitura, com relação ao salário dos professores, onde o
mesmo disse que os Vereadores não votariam salário maior que o dos Vereadores. Pela
Ordem com a palavra a Vereadora Maria de Lourdes Pazzini, declinou. Pela Ordem com
a palavra a Vereadora Elenir Maciel, declinou. Pela Ordem com a palavra o Vereador
Silmar Gallina, 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 vinte e sete 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. 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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