ATA Nº 3635 – DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos doze 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 3634 da nona 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 005/18 do Executivo Altera a Lei Municipal n.º 3.338, de 7 de maio de 2007 que “cria o Conselho Municipal de
Meio Ambiente - CMMA e o Fundo Municipal de Meio Ambiente FUMDEMA em
Francisco Beltrão - Estado do Paraná e dá outras providências”; Projeto de Lei Nº
006/18 do Executivo - Autoriza prorrogação do benefício de Aluguel Social conforme §
2º, do Art. 1º, da Lei Municipal n.º 4.463, de 05 de abril de 2017 e dá outras
providências; Projeto de Lei Nº 008/18 do Executivo - Altera disposições da Lei
Municipal n.º 3.612 de 02 de setembro de 2009, que dispõe “sobre o regime de plantão
para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Beltrão
- PR e dá outras providências”; Requerimento Nº 038/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto - solicitando informações se há projeto e qual a previsão para construção de
casas populares em Francisco Beltrão; Requerimento Nº 039/18 de autoria dos
Vereadores Elenir de Souza Maciel e Valmir Antonio Tonello - requerendo que seja
encaminhado Ofício ao Excelentíssimo Deputado Federal Nelson Meurer, solicitando a
viabilidade de destinar recursos através de emenda parlamentar para aquisição de um
trator com equipamentos (grade, um pulverizador e um enleirador de pedras) para a
Comunidade de Lageado Grande, interior do Município de Francisco Beltrão.
Requeremos ainda que seja encaminhada cópia ao Executivo Municipal com vistas a
inclusão no orçamento municipal para programação de ações prioritárias; Requerimento
Nº 040/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff - solicitando informações da
possibilidade dos portões das escolas abrir as 06h50, permitindo o acesso dos alunos
mais cedo, por medida de segurança evitando a permanência dos estudantes nas ruas;
Requerimento Nº 041/18 de autoria dos Vereadores Aires Tomazoni e Leonardo Mazzon
Garcia - requerendo que seja encaminhado Ofício ao Diretor Geral do DETRAN
PARANÁ, solicitando que o processo de renovação da habilitação para pessoas com
necessidades especiais seja realizada no município de Francisco Beltrão, junto a
empresa devidamente credenciada com a 30ª Ciretran; Requerimento Nº 042/18 de
autoria dos Vereadores Aires Tomazoni e Evandro Wessler - solicitando informações da
viabilidade de proceder as seguintes melhorias na estrada que liga a trincheira da PR
483 até a UTFPR – sentido comunidade de Santa Bárbara: obra de recuperação
asfáltica urgente e estudos para alargamento da via; Requerimento Nº 043/18 de autoria
do Vereador Ademir dos Santos Walendolff - solicitando informações da viabilidade
técnica e econômica de implantação de projeto de “Eficiência energética” no município
com intuito de evitar o desperdício de energia e reduzir a taxa de iluminação pública;
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Requerimento Nº 044/18 de autoria da Mesa Diretora - solicitando que seja
encaminhado Ofício ao Executivo Municipal, através do DEBETRAN, solicitando
informações da viabilidade de regulamentar o número mínimo de vagas de
estacionamento exclusivo para idosos e deficientes com dificuldades de locomoção,
atendendo satisfatoriamente o que determina o Estatuto do Idoso (Lei Federal nº.
10.741/2003), Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº. 13.146/2015) e
Código de Trânsito Brasileiro (CTB); Requerimento Nº 045/18 de autoria da Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini - requerendo que seja encaminhado Ofício à Direção da
Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS, solicitando que os serviços de
próteses e/ou órteses sejam disponibilizados aos usuários do SUS consultados em
outros municípios (encaminhados pelo CRE), sem que haja necessidade de passar por
nova consulta no Centro Regional de Especialidades para posterior aquisição desses
insumos; Requerimento Nº 046/18 de autoria da Vereadora Franciele Schmitz - requer
que seja encaminhado Ofícios as autoridades abaixo denominadas, solicitando apoio
para o Projeto de Extensão GAPAC – Grupo de Apoio Psicológico ao Acadêmico da
Unioeste campus de Francisco Beltrão: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior (SETI); Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná Deputado
Estadual Ademar Traiano; Deputado Estadual Wilmar Reichembach; Pró-Reitoria de
Extensão e Assuntos Comunitários (Proex) da Unioeste; Indicação Nº 061/18 de autoria
do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda pavimentação asfaltica bem
como construção de galeria de água pluvial na rua Bogotá, no Bairro Seminário;
Indicação Nº 062/18 de autoria do Vereador Ademir dos Santos Walendolff - indicando
que se proceda ligação da rede coletora de esgoto do Loteamento Marchiori; Indicação
Nº 063/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel - indicando que se proceda
estudos no sentido de viabilizar o alargamento, bem como a construção de passeio
público na Rua Pedro Bordum, no Bairro Antonio de Paiva Cantelmo; Indicação Nº
064/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel - indicando que se proceda
pintura da faixa de pedestre, bem como a pintura de faixa amarela nas guias de
estacionamento em frente ao Condomínio Michelangelo, na Rua Guanabara, Bairro
Presidente Kennedy; Indicação Nº 065/18 de autoria do Vereador Aires Tomazoni indicando que se proceda melhorias na estrada que passam pelas propriedades de
Arlindo Girardi e Reinaldo Domenico, na Comunidade Linha São Paulo; Indicação Nº
066/18 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Leonardo Mazzon Garcia indicando que se proceda as seguintes obras e melhorias no campo de futebol da
Comunidade Linha Gaúcha: colocação de tela, colocação de postes de iluminação e
construção de vestiários; Comunicado do Ministério da Educação - informando liberação
de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ofício da Coohabel - em resposta ao ofício
nº 23/18 de 06 de março de 2018; Ofício Nº 623/18 da Caixa Econômica Federal informando crédito de recursos financeiros - Orçamento Geral da União; Ofício Nº
624/18 da Caixa Econômica Federal - informando crédito de recursos financeiros Orçamento Geral da União; Ofício Nº 625/18 da Caixa Econômica Federal - informando
crédito de recursos financeiros - Orçamento Geral da União. Após a leitura das
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correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou o
encaminhamento dos Projetos de Lei Nºs 005, 006 e 008/18 do Executivo aos Senhores
Vereadores e Comissões para estudos e emissão de pareceres. A inclusão na ordem do
dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46/18 e o
encaminhamento das Indicações nºs 61, 62, 63, 64, 65 e 66/18 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: 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. Tendo em vista que as próximas matérias
são de autoria da Senhora Presidente, a mesma repassou a Presidência ao VicePresidente Vereador Silmar Gallina. Em pauta o Projeto de Lei Nº 005/18 do Legislativo
de autoria da Vereadora Elenir Maciel em Primeira Discussão e Votação. Dispõe sobre a
afixação de placa informativa em farmácias e drogarias no âmbito do município de
Francisco Beltrão-PR, contendo advertência quanto aos riscos da automedicação em
geral e dá outras providências. Em discussão, a Vereadora Elenir Maciel se manifestou
sobre o objetivo do projeto. A Vereadora Maria de Lourdes Pazzini parabenizou a
Vereadora proponente e explanou sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, sem emenda, em primeira discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei
Nº 006/18 do Legislativo de autoria da Vereadora Elenir Maciel em Primeira Discussão e
Votação. Institui a “Semana de Conscientização e Combate à Automedicação” no
município de Francisco Beltrão e dá outras providências. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emenda, em Primeira
Discussão e Votação. Em pauta o Requerimento Nº 36/18 de autoria da Vereadora
Elenir Maciel. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Encerrada a discussão e votação o Vice-Presidente repassou a
Presidência à Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o Requerimento Nº 37/18 de autoria
do Vereador José Carlos Kniphoff. Em discussão, o Vereador José Carlos explicou o
objetivo do Requerimento que solicita ao Executivo Municipal que 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 nos exatos moldes contratados. 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: Segunda Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 005 e 006/18 do
Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e
46/18. Em seguida, a Senhora Presidente lembrou aos Senhores Vereadores que após
os trabalhos legislativos da presente Sessão, será prestada homenagem à Senhora
Tânia Maria Penso Ghedin, conforme Moção de Aplauso Nº 002/18 pelos relevantes
serviços prestados à Cultura de Francisco Beltrão. Em seguida, deixou o livro de
inscrição à disposição dos Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra
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em Explicações Pessoais. 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 treze de março de dois mil e
dezoito, no Auditório do Parque de Exposições Jayme Canet Junior, às dezenove horas,
sendo encerrada a presente Sessão às catorze horas e trinta 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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