ATA Nº 3636 – DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos treze dias do mês de março de dois mil e
dezoito, às dezenove horas, com presença unânime, os Senhores Vereadores reuniramse no Auditório do Parque de Exposições Jayme Canet Junior, durante a vigésima
oitava Expobel, 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 3635 da décima 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: Requerimento Nº 047/18 de
autoria do Vereador José Carlos Kniphoff - solicitando informações da possibilidade de
prever o pagamento em dobro das férias nos casos de duas ou mais férias acumuladas;
Requerimento Nº 048/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel - solicitando
informações se há projeto para abertura e readequação da Avenida Paraná, nas
margens do Rio Lonqueador, entre os bairros Luther King e Presidente Kennedy, a partir
da ponte da rua Tenente Camargo; Indicação Nº 067/18 de autoria do Vereador Camilo
Rafagnin - indicando que se proceda pavimentação aslfaltica da Rua José Marcon, no
Bairro Bom Pastor; Indicação Nº 068/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel
- indicando que se proceda acompanhamento mais pontual dos trabalhos realizados
pelos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias no nosso município.
Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente
determinou a inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 47 e
48/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 67 e 68/18 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 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. Tendo em vista que as próximas matérias são de autoria da Senhora
Presidente, a mesma repassou a Presidência ao Vice-Presidente Vereador Silmar
Gallina. Em pauta o Projeto de Lei Nº 005/18 do Legislativo de autoria da Vereadora
Elenir Maciel em Segunda 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, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, sem emenda, em segunda discussão e votação e em consequência ficou
aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 006/18 do Legislativo de
autoria da Vereadora Elenir Maciel em Segunda Discussão e Votação. Institui a
“Semana de Conscientização e Combate à Automedicação” no município de Francisco
Beltrão e dá outras providências. Em discussão, a Vereadora Elenir Maciel discorreu
sobre o projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emenda, em segunda
Discussão e Votação e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o
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Requerimento Nº 38/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o
Vereador Rodrigo explicou o objetivo do Requerimento que solicita informações se há
projeto e qual a previsão para construção de casas populares em Francisco Beltrão e
pediu o voto favorável dos demais Vereadores. Os Vereadores Aires Tomazoni, Elenir
Maciel e José Carlos Kniphoff se manifestaram sobre o assunto. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 39/18 de autoria dos
Vereadores Elenir Maciel e Valmir Tonello. Em discussão, não houve manifestações.
Em votação, foi aprovado por unanimidade. Encerrada a discussão e votação o VicePresidente repassou a Presidência à Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o
Requerimento Nº 40/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff. Em discussão, o
Vereador José Carlos explicou o objetivo do Requerimento que solicita 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.
Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 41/18 de
autoria dos Vereadores Aires Tomazoni e Leonardo Garcia. Em discussão, o Vereador
Aires Tomazoni justificou o objetivo do Requerimento que solicita o encaminhamento de
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. O
Vereador Leonardo Garcia também discorreu sobre o objetivo do Requerimento. Em
votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 42/18 de autoria
dos Vereadores Aires Tomazoni e Evandro Wessler. Em discussão, o Vereador Evandro
Wessler explicou o objetivo do Requerimento que solicita informações da viabilidade de
proceder melhorias de recuperação asfaltica e alargamento da estrada que liga a
trincheira da PR 483 até a UTFPR – sentido comunidade de Santa Bárbara. Os
Vereadores José Carlos Kniphoff, Aires Tomazoni, Rodrigo Inhoatto e Camilo Rafagnin
também discorreram sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em
pauta o Requerimento Nº 43/18 de autoria do Vereador Ademir Walendolff. Em
discussão, o Vereador Ademir justificou o objetivo do Requerimento que solicita
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. Os Vereadores Elenir Maciel, Rodrigo Inhoatto, Daniela Celuppi
também se manifestaram sobre o Requerimento. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 44/18 de autoria da Mesa Diretora subscrito
por todos os Vereadores. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 45/18 de autoria da Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini. Em discussão, a Vereadora Maria de Lourdes justificou o
objetivo do Requerimento que solicita o encaminhamento de 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. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº
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46/18 de autoria da Vereadora Franciele Schmitz. Em discussão, a Vereadora Franciele
explicou o objetivo do Requerimento que solicita o encaminhamento de Ofício para
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), ao Presidente da
Assembleia Legislativa do Paraná Deputado Estadual Ademar Traiano, ao Deputado
Estadual Wilmar Reichembach e a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
(Proex) da Unioeste, solicitando apoio para o Projeto de Extensão GAPAC – Grupo de
Apoio Psicológico ao Acadêmico da Unioeste campus de Francisco Beltrão. 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:
Primeira Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 005, 006 e 008/18 do Executivo;
Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 007/18 do Legislativo; Discussão e
votação dos Requerimentos Nºs 47 e 48/18. Em seguida, a Senhora Presidente 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, falou sobre a importância da população
acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo e sobre a necessidade de cobrar do
Poder Executivo as melhorias no acesso da UTFPR. Pela Ordem com a palavra a
Vereadora Elenir Maciel comentou sobre a realização da sessão itinerante, falou sobre
as funções do Vereador e discorreu sobre a pauta da ordem do dia. Pela Ordem com a
palavra o Vereador Silmar Gallina se manifestou sobre a pauta da presente sessão,
lamentou a pouca participação da população da sessão itinerante, falou sobre a Expobel
e por fim, compartilhou informações da visita realizada a capital do Estado. 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 dezenove de março de dois mil e dezoito, no Plenário da
Câmara Municipal, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às vinte 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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