ATA Nº 3634 – DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às
catorze horas, com presença unânime, 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 Silmar Gallina para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Na
sequência, colocou em discussão a Ata nº 3633 da oitava Sessão Ordinária, não
havendo manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a
Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário
das correspondências recebidas e expedidas: Projeto de Lei Nº 007/18 do Legislativo de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - Declara de Utilidade Pública a Associação de
Proteção à Maternidade, Infância e a Família – Haroldo Beltrão – APMIF HAROLDO
BELTRÃO no Município de Francisco Beltrão – Estado do Paraná; Projeto de Lei Nº
008/18 do Legislativo de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de registro e identificação de cães e gatos no Município de Francisco
Beltrão/PR, e dá outras providências; Requerimento Nº 036/18 de autoria da Vereadora
Elenir de Souza Maciel - solicitando informações da possibilidade de viabilizar recursos
junto à outras esferas de governo, para conclusão da obra de pavimentação com pedras
irregulares da Comunidade do Menino Jesus até o Conjunto Beija Flor; Requerimento Nº
037/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff - solicitando que se proceda junto
ao fiscal do contrato e a comissão permanente de licitação a fiscalização do fiel
cumprimento das obrigações da empresa contratada Sisterpel - Suprimentos para
Informática Ltda- EPP, advindas do processo licitatório pregão nº 106/2017, em especial
a entrega de microcomputadores no exatos moldes contratados; Indicação Nº 051/18 de
autoria do Vereador Camilo Rafagnin - indicando ao Departamento de Estradas e
Rodagem de Francisco Beltrão, que proceda estudos no sentido de viabilizar a
construção de um ponto de ônibus em frente ao CRE - Centro Regional De
Especialidades; Indicação Nº 052/18 de autoria dos Vereadores Valmir Antonio Tonello
e Leonardo Mazzon Garcia - indicando que se proceda os seguintes reparos no ginásio
de esportes do Colégio Estadual Professor Vicente de Carli, no Bairro São Miguel:
pintura, reforma dos banheiros e reforma da quadra; Indicação Nº 053/18 de autoria do
Vereador Leonardo Mazzon Garcia - indicando que se proceda pavimentação asfaltica
na Rua Tiete, Bairro Pinheirinho; Indicação Nº 054/18 de autoria do Vereador Ademir
dos Santos Walendolff - indicando que se proceda substituição da boca de lobo da
Travessa Ângelo Reinaldo Urio, no bairro Antônio de Paiva Cantelmo; Indicação Nº
055/18 de autoria do Vereador Ademir dos Santos Walendolff - indicando que se
proceda estudos no sentido de viabilizar a implantação de um ponto de ônibus no Bairro
Jardim Itália II, mais precisamente próximo a rotatória; Indicação Nº 056/18 de autoria da
Vereadora Elenir de Souza Maciel - indicando que se proceda estudos no sentido de
viabilizar a construção de uma praça de lazer entre os Bairros Presidente Kennedy e
Luther King; Indicação Nº 057/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel indicando que se proceda melhorias com patrolamento e cascalhamento na estrada da
Comunidade do Km 15 até a propriedade do Senhor Enir Nascimento; Indicação Nº
Página 1 de 4

058/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda a conclusão
com urgência das obras na Avenida Antonio Silvio Barbieri, principalmente conclusão da
sinalização-ciclovia e faixa de pedestres; Indicação Nº 059/18 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda pavimentação asfaltica nas ruas Novo
Hamburgo e Marilena no Bairro Jardim Flores; Indicação Nº 060/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda as seguintes melhorias na
Comunidade do Divisor: melhorias na estrada vicinal e melhorias nos acessos as
propriedades e aviários. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a
Senhora Presidente determinou o encaminhamento dos Projetos de Lei Nºs 007 e
008/18 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 36
e 37/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e
60/18 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: Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 004/18 do
Executivo; Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 003/18 do Legislativo;
Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 30, 31, 32, 33, 34 e 35/18. Em pauta o
Projeto de Lei Nº 004/18 do Executivo em Segunda Discussão e Votação. 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”. Em
discussão, o Vereador Camilo Rafagnin disse que compreende a criação do cargo de
pedagogo, mas questionou a nomenclatura usada no projeto, portanto solicitou que o
projeto fosse retirado de pauta por cinco dias. A Vereadora Franciele Schmitz solicitou a
suspensão da Sessão por três minutos. Reabertos os trabalhos, a Senhora Presidente
colocou em votação o pedido verbal de retirada do projeto do Vereador Camilo
Rafagnin. Em votação, foi rejeitado o pedido de retirada de pauta do projeto por oito
votos contrários e quatro favoráveis. Dando continuidade a discussão do projeto, o
Vereador Camilo Rafagnin solicitou a suspensão da sessão por cinco minutos.
Reabertos os trabalhos, o Vereador Camilo disse após conversa com o grupo de
oposição que os mesmos não são contrários a criação do cargo de pedagogo, mas fez a
ressalva de que faltou diálogo com o Executivo e os profissionais que serão atingidos. O
Vereador José Carlos falou que faltou conversa entre o sindicato e os Vereadores e
manifestou seu voto favorável ao projeto. 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 votou favorável, 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
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Silmar Gallina votou favorável, Vereador Valmir Antonio Tonello votou favorável. A
Senhora Presidente declarou aprovado por unanimidade, sem emenda, em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei Nº 004/18 do Executivo e em consequência ficou
aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 003/18 do Legislativo de
autoria da Vereadora Franciele Schmitz subscrito pelos demais Vereadores em
Segunda Discussão e Votação. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de cursos
de primeiros socorros para funcionários e professores das escolas, centros de educação
Infantil e berçários públicos e particulares no município de Francisco Beltrão – Estado do
Paraná. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, sem emenda, em Segunda Discussão e Votação o Projeto de Lei Nº
003/18 do Legislativo e em consequência ficou aprovado em redação final. 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 Requerimento Nº
30/18 de autoria da Vereadora Elenir Maciel. Em discussão, a Vereadora Elenir Maciel
falou sobre a dinâmica de encaminhamento da pessoa que está em tratamento
oncológico no Ceonc e pediu que os mesmos sejam atendidos pelo próprio hospital em
casos de intercorrências, sem ter a necessidade de passar por avaliação médica prévia
na UPA. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Encerrada a discussão e votação o
Vice-Presidente repassou a Presidência a Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o
Requerimento Nº 31/18 de autoria do Vereador Ademir Walendolff. Em discussão, o
Vereador Ademir explicou o objetivo do Requerimento que solicita se há previsão de
projeto para pavimentação com asfalto nos Loteamentos Bom Pastor e Girardi. O
Vereador José Carlos parabenizou o Vereador proponente, falou da preocupação com
os loteamentos especialmente os mais recentes e cobrou que tenha mais fiscalização.
Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 32/18 de
autoria do Vereador Valmir Tonello. Em discussão, o Vereador proponente explicou o
objetivo do Requerimento que solicita informações da viabilidade de construir banheiros
externos e instalar toldos nas unidades de saúde do município, com objetivo de abrigar
os pacientes que aguardam na fila de espera. A Vereadora Elenir Maciel discorreu sobre
o assunto. A Vereadora Maria de Lourdes falou que falta cuidado da população com os
bens públicos. O Vereador José Carlos sugeriu que a Prefeitura deixasse a recepção do
Posto de Saúde aberta no horário de chegada dos pacientes. O Vereador Camilo
Rafagnin falou que o médico precisa estar oito horas diárias no posto de saúde e
comentou sobre a implantação do software para divulgação da lista de espera on-line.
Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 33/18 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo explicou o
objetivo do Requerimento que solicita informações da viabilidade de tornar preferencial a
Avenida Guaratinguetá em toda sua extensão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 34/18 de autoria do Vereador Silmar Gallina.
Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade.
Em pauta o Requerimento Nº 35/18 de autoria da Vereadoras Mesa Diretora subscrito
pelos demais Vereadores. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Esgotada a ordem do dia da presente Sessão, a Senhora
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Presidente anunciou a pauta dos trabalhos da próxima Sessão Ordinária, que consta da
seguinte Ordem do Dia: Primeira Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 005 e
006/18 do Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 36 e 37/18. Em
seguida, a Senhora Presidente lembrou aos Senhores Vereadores que após os
trabalhos legislativos da próxima Sessão, no dia doze de março de dois mil e dezoito,
será prestada homenagem à Senhora Tânia Maria Penso Ghedin, conforme 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. Pela Ordem
com a palavra o Vereador Ademir Walendolff comentou sobre as Indicações de sua
autoria, uma que solicita a implantação de um ponto de ônibus na rotatória no Bairro
Jardim Itália II, visto que muitas pessoas ficam nesse local à espera de ônibus, e outra
que solicita a substituição da boca de lobo da Travessa Ângelo Reinaldo Urio, no bairro
Antônio de Paiva Cantelmo, pois a mesma está sem a grade de proteção e pediu mais
fiscalização por parte do Executivo. Pela Ordem com a palavra a Vereadora Maria de
Lourdes Pazzini comentou sobre o transporte público. A Vereadora Elenir Maciel
solicitou aparte e sugeriu que seja encaminhado um Requerimento solicitando o contrato
da licitação de transporte coletivo para maiores estudos. A Vereadora Maria de Lourdes
falou sobre a falta de divulgação dos serviços de órteses e próteses e reclamou da
qualidade do atendimento dos funcionários públicos e a burocracia dos processos.
Comentou ainda sobre as cobranças e críticas com relação aos Vereadores. Falou
sobre o estacionamento da Prefeitura que agora possui portão eletrônico. A Vereadora
Elenir Maciel solicitou aparte e informou que está pleiteando pelo menos vinte vagas
para o Poder Legislativo no estacionamento. A Vereadora Maria de Lourdes questionou
se existe licitação em andamento para pontos de ônibus no Município e discorreu sobre
o Requerimento nº 30/18 que trata dos pacientes do Ceonc. Pela Ordem com a palavra
o Vereador Silmar Gallina justificou a sua falta na sessão do dia vinte e sete de fevereiro
para cumprir agenda em Curitiba. Pela Ordem com a palavra o Vereador Aires
Tomazoni, que 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 doze 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 vinte 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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