ATA Nº 3632 – DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito,
às catorze horas, com ausência dos Vereadores Franciele Schmitz e Silmar Gallina, 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 a ausência do Vice-Presidente Vereador Silmar Gallina, a Senhora Presidente
convidou a Vereadora Maria de Lourdes Pazzini, para fazer parte da Mesa Diretora na
função de Vice-Presidente. A seguir, solicitou ao Vereador José Carlos Kniphoff para
que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Na sequência, colocou em discussão a
Ata nº 3631 da sexta Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi
aprovada por unanimidade, com ausência dos Vereadores Franciele Schmitz e Silmar
Gallina. Em seguida, a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse
conhecimento ao Plenário das correspondências recebidas e expedidas: Requerimento
Nº 024/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando informações da
possibilidade da proposta do novo Plano Diretor aumentar para no mínimo 350 m² o
padrão dos terrenos; Requerimento Nº 025/18 de autoria do Vereador Valmir Antonio
Tonello - solicitando as seguintes informações: Quantas fichas para atendimento médico
e odontológico são oferecidas na unidade de saúde do Bairro São Miguel por dia;
Quantas famílias estão cadastradas nessa unidade através da Estratégia de Saúde da
Família; Se há possibilidade de aumentar o número de fichas para consulta médica e
atendimento odontológico; Requerimento Nº 026/18 de autoria da Vereadora Daniela
Celuppi - solicitando as seguintes informações referente a execução do Programa da
Porteira Pra Dentro, através da abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), através da Lei
Municipal
nº
4.485/2017:
1.Nome
do
agricultor
beneficiado
com
os
serviços;2.Comunidade; 3.Qual a Produção anual da propriedade; 4.Quantidade de
horas/máquina concedidas por propriedade; 5.Qual o serviço prestado ao produtor rural;
6.Empresa prestadora do serviço; 7.Previsão de atendimento; 8.Total do crédito gasto
até o momento; Requerimento Nº 027/18 de autoria do Vereador Aires Vicente
Tomazoni - requer que sejam encaminhados Ofícios a COOHABEL e a Sanepar
solicitando agilidade no ligamento da rede de água no loteamento da Coohabel no
Bairro Água Branca; Requerimento Nº 028/18 de autoria do Vereador Ademir dos
Santos Walendolff - solicitando informações da viabilidade de implantar um Centro
Municipal de Educação Infantil – CMEI no Bairro Sadia, mais precisamente no
loteamento Marchiori; Requerimento Nº 029/18 de autoria das Vereadoras Elenir de
Souza Maciel e Maria de Lourdes Pazzini - requerem que seja encaminhado Ofícios ao
Excelentíssimo Deputado Federal Nelson Meurer e ao Ministro da Saúde Ricardo
Barros, solicitando apoio para dar início ao atendimento dos serviços de hemodinâmica
e cirurgia cardíaca no Hospital Regional do Sudoeste Dr. Walter Alberto Pecóits em
Francisco Beltrão, visto que o aparelho de hemodinâmica está no hospital desde 2013;
Indicação Nº 031/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se
proceda estudos no sentido de viabilizar a implantação de banheiros infantis e
playground nos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs; Indicação Nº 032/18
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de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda reforma geral e
pintura do Ginásio de Esportes do Bairro Industrial; Indicação Nº 033/18 de autoria do
Vereador Ademir dos Santos Walendolff - indicando que se proceda pavimentação
asfaltica na Rua Nilópolis, Jardim Floresta; Indicação Nº 034/18 de autoria do Vereador
Ademir dos Santos Walendolff - indicando que se proceda revitalização da praça de
lazer do bairro Sadia; Indicação Nº 035/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin indicando que se proceda conclusão da pavimentação aslfaltica da Rua Marília, trecho
próximo a Rua Fioravante Cella, no bairro Padre Ulrico; Indicação Nº 036/18 de autoria
da Vereadora Daniela Celuppi - indicando que se proceda melhorias com
cascalhamento na estrada da Linha Garbozza/Linha Formiga; Indicação Nº 037/18 de
autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello - indicando que se proceda a construção de
passeios públicos na Rua São Miguel, mais precisamente no trecho compreendido entre
o Colégio Estadual Professor Vicente de Carli até a Escola Municipal Madre Boaventura,
no Bairro São Miguel; Indicação Nº 038/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza
Maciel - indicando que se proceda as seguintes melhorias no Conjunto Esperança,
bairro Padre Ulrico: Implantação da rede de esgoto sanitário; Construção de uma arena
esportiva; Recapagem asfáltica; Indicação Nº 039/18 de autoria do Vereador Leonardo
Garcia - indicando que se proceda estudos para implantação de vaga rápida na Avenida
Porto Alegre, mais precisamente em frente a Casanova Máquinas; Indicação Nº 040/18
de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que se proceda
construção de banheiros públicos no Parque Jorge Backes - Lago Alvorada; Indicação
Nº 041/18 de autoria do Vereador Aires Tomazoni - indicando ao Departamento de
Estradas e Rodagem - DER, que se proceda implantação da sinalização de segurança
do canteiro de obras no Contorno Leste, próximo a Sadia; Ofício Nº 001/18 da ABAA Associação Beltronense de Atletas Amadores - convidando para o evento "Primeiro
Treino só para Elas" alusivo ao dia da mulher, no dia 4 de março de 2018, às 9 horas,
no Parque Alvorada ou na Praça Central em caso de chuva; Emenda Aditiva Nº 001/18
ao Projeto de Lei Nº 003/18 do Executivo. Após a leitura das correspondências
recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da
presente Sessão da Emenda Aditiva Nº 001/18 ao Projeto de Lei Nº 003/18 do Executivo
e a inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 24, 25, 26, 27,
28 e 29/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40 e 41/18 ao Executivo Municipal para estudos e viabilidade de atendimento e a devida
destinação das demais correspondências. Neste momento, a Senhora Presidente
determinou a suspensão da Sessão por dez minutos. Reabertos os trabalhos, o
Vereador Camilo Rafagnin solicitou a suspensão da Sessão por mais dez minutos.
Reabertos os trabalhos, o Vereador Aires Tomazoni solicitou a suspensão da Sessão
por cinco minutos. Reabertos os trabalhos, o Vereador José Carlos solicitou a
suspensão da Sessão por mais cinco minutos. Retomados os trabalhos legislativos, a
Senhora Presidente pediu que a plenária tivesse tranquilidade. Na sequência, informou
que o Executivo Municipal através do Ofício Gabinete Nº 180/18, requer que o Projeto
de Lei Nº 003/18 seja deliberado em Regime de Urgência. Em discussão ao Regime de
Urgência, o Vereador Camilo Rafagnin explicou sua posição após o diálogo com os
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demais Vereadores, discorreu sobre o Projeto, justificou que apoia a classe dos
professores, falou que o objetivo é aprovar o projeto e disse que vai batalhar para que
os direitos não sejam perdidos. O Vereador Aires Tomazoni fez uso da palavra
lamentando o regime de urgência ao se tratar de um assunto tão importante. Em
votação foi aprovado por unanimidade, com ausência dos Vereadores Franciele Schmitz
e Silmar Gallina, a tramitação do Projeto de Lei Nº 003/18 do Executivo em Regime de
Urgência. Tendo em vista a urgência do Projeto supramencionado, a Mesa propôs em
conformidade com o Parágrafo Único do Artigo 129 do Regimento Interno, que o mesmo
fosse deliberado em Único Turno de Deliberação. Em discussão a deliberação em único
turno, não houve manifestações e em votação foi aprovada por unanimidade. A seguir, a
Senhora Presidente deixou o livro de inscrição a disposição dos Senhores Vereadores
que quisessem fazer uso da palavra em Grande Expediente. Com a palavra o Vereador
Aires Tomazoni falou sobre a importância do Projeto de Lei Nº 003/18 do Executivo,
esclareceu o posicionamento da bancada de oposição, disse que a educação precisa
ser vista como investimento e não como despesa, lamentou que casos como esse não
tenham uma discussão mais profunda e fez comparações entre a situação da educação
do Município com a educação do Estado. Não havendo mais oradores inscritos,
anunciou a pauta da Ordem do Dia da presente Sessão: Segunda Discussão e Votação
do Projeto de Lei Nº 004/18 do Legislativo; Único Turno de Deliberação do Projeto de
Lei Nº 003/18 do Executivo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 20, 21, 22 e
23/18. Tendo em vista que a próxima matéria é de autoria da Senhora Presidente, a
mesma repassou a Presidência à Vice-Presidente Vereadora Maria de Lourdes Pazzini.
Em pauta o Projeto de Lei Nº 004/18 do Legislativo de autoria da Vereadora Elenir de
Souza Maciel em Segunda Discussão e Votação. Institui a Semana da Família na
Escola, no município de Francisco Beltrão- PR e dá outras providências. Em discussão,
não houve manifestação. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência dos
Vereadores Franciele Schmitz e Silmar Gallina, sem emendas, em Segunda Discussão
e Votação o Projeto de Lei Nº 004/18 do Legislativo e em consequência ficou aprovado
em redação final. Encerrada a discussão e votação a Vice-Presidente repassou a
Presidência à Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o Projeto de Lei Nº 003/18 do
Executivo em Único Turno de Deliberação. 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”. O presente Projeto de Lei recebeu uma
Emenda Aditiva nº 001/18. Em discussão a emenda, não houve manifestações. Em
seguida a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário fizesse a chamada dos
Senhores Vereadores para que se procedesse a votação nominal: Vereador Ademir
Walendolff votou favorável, Vereador Aires Vicente Tomazoni votou favorável, Vereador
Camilo Rafagnin votou favorável, Vereadora Daniela Celuppi votou favorável, Vereador
Evandro Wessler votou favorável, Vereadora Franciele Schmitz ausente, Vereador José
Carlos Kniphoff votou favorável, Vereador Leonardo Mazzon Garcia votou favorável,
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini votou favorável, Vereador Rodrigo Inhoatto votou
favorável, Vereador Silmar Gallina ausente, Vereador Valmir Antonio Tonello votou
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favorável. A Senhora Presidente declarou aprovada por unanimidade a Emenda Aditiva
Nº 001/18 ao Projeto de Lei Nº 003/18 do Executivo, com ausência dos Vereadores
Franciele Schmitz e Silmar Gallina. Em discussão ao inteiro teor do projeto, a Vereadora
Daniela Celuppi se manifestou referendando as falas dos Vereadores Aires e Camilo,
comentou que é um momento difícil, falou sobre os riscos de votar contrário ao projeto e
fez considerações justificando o voto favorável ao Projeto. A Vereadora Maria de
Lourdes explanou sobre o projeto, falou da responsabilidade em votá-lo e manifestou
seu voto favorável. A Vereadora Elenir Maciel pediu perdão se alguém se sentiu
ofendido durante a reunião realizada pela manhã com os professores, comentou sobre a
situação dos professores e disse que é preciso providenciar uma reunião com o Prefeito
Municipal e com a Secretária de Educação para tratar desses assuntos. O Vereador
Camilo discorreu sobre o projeto e sobre o fato do mesmo estar em regime de urgência
e por não ter um líder do governo da situação. Falou também sobre a importância de
investir em educação, cultura e esporte. Em seguida a Senhora Presidente solicitou que
o Senhor Secretário fizesse a chamada dos Senhores Vereadores para que se
procedesse a votação nominal: Vereador Ademir Walendolff votou favorável, Vereador
Aires Vicente Tomazoni votou favorável, Vereador Camilo Rafagnin votou favorável,
Vereadora Daniela Celuppi votou favorável, Vereador Evandro Wessler votou favorável,
Vereadora Franciele Schmitz ausente, Vereador José Carlos Kniphoff votou favorável,
Vereador Leonardo Mazzon Garcia votou favorável, Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini votou favorável, Vereador Rodrigo Inhoatto votou favorável, Vereador Silmar
Gallina ausente, Vereador Valmir Antonio Tonello votou favorável. A Senhora Presidente
declarou aprovado por unanimidade, com ausência dos Vereadores Franciele Schmitz e
Silmar Gallina, com emenda, em Único Turno de Deliberação o Projeto de Lei Nº 003/18
do Executivo e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o
Requerimento Nº 20/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em
discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com
ausência dos Vereadores Franciele Schmitz e Silmar Gallina. Em pauta o Requerimento
Nº 21/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo
justificou o objetivo do Requerimento que solicita a previsão do término das obras de
pavimentação asfáltica da Avenida Guaratinguetá e canalização do córrego. O Vereador
Ademir Walendolff comentou sobre os problemas da obra, com rachaduras no asfalto e
o meio fio caído, necessitando de manutenção. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência dos Vereadores Franciele Schmitz e Silmar Gallina. Em
pauta o Requerimento Nº 22/18 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin, Daniela
Celuppi e Evandro Wessler. Em discussão, a Vereadora Daniela disse que recebe
inúmeras reclamações referente as estradas rurais do Município, explicou o objetivo do
Requerimento que solicita 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 agricultores e pediu o voto favorável dos
demais Vereadores. O Vereador Rodrigo manifestou seu voto favorável ao
Requerimento, falou sobre as cobranças recebidas dos agricultores com relação ao
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assunto e disse que em conversa com a Diretora da Secretaria a mesma informou que
já estão fazendo esse atendimento. Observou também a falta de um líder do governo da
situação. O Vereador Aires Tomazoni parabenizou aos proponentes da matéria, falou
sobre os compromissos que o Prefeito firmou com os agricultores e falou sobre um
comentário de que será retirada uma equipe do interior. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência dos Vereadores Franciele Schmitz e Silmar Gallina. Em
pauta o Requerimento Nº 23/18 de autoria do Vereador Evandro Wessler. Em
discussão, o Vereador Evandro pediu apoio ao Requerimento que solicita 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. O Vereador
José Carlos falou que está trabalhando com os projetos de ponto de ônibus. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência dos Vereadores Franciele
Schmitz e Silmar Gallina. 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
Executivo; Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 003/18 do Legislativo;
Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 24, 25, 26, 27, 28 e 29/18. Em seguida, a
Senhora Presidente lembrou aos Senhores Vereadores que no dia cinco de março, após
os trabalhos legislativos, será realizada homenagem ao Padre Dilonei Muller, conforme
Moção de Reconhecimento Nº 001/18. Em seguida, determinou a suspensão da Sessão
por dois minutos. Reabertos os trabalhos, 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 e
pediu à Presidente que solicite ao Prefeito Municipal a indicação de um líder do governo.
A Senhora Presidente solicitou aparte e falou que já fez essa cobrança ao Prefeito. O
Vereador Aires falou também que a Secretaria da Educação está muito distante das
discussões. O Vereador José Carlos solicitou aparte e comentou que estão fazendo a
revisão do plano de cargos e salários da educação juntamente com a Secretária uma
vez por semana. 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 cinco de março 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 quarenta e sete 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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