ATA Nº 3643 – DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos nove dias do mês de abril 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 à Vereadora Daniela
Celuppi para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Na sequência, colocou
em discussão a Ata nº 3642 da décima sétima 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 083/18 de autoria da
Vereadora Elenir Maciel - requer que seja encaminhado Ofício aos Excelentíssimos
Deputados Federais Nelson Meurer e Ricardo Barros, solicitando a viabilidade de
destinar recursos através de emenda parlamentar para construção de um centro
comunitário social para associação de moradores Novo Horizonte, pertencente ao Bairro
São Miguel. Requeremos ainda que seja encaminhada cópia ao Executivo Municipal
com vistas a inclusão no orçamento municipal para programação de ações prioritárias;
Requerimento Nº 084/18 de autoria da Vereadora Elenir Maciel - solicitando informações
da viabilidade de efetuar as seguintes melhorias e obras para Associação de Moradores
Novo Horizonte, pertencente ao Bairro São Miguel, conforme ofício em anexo:
Implantação de uma academia ao ar livre; Implantação de playground; Ampliação da
rede de esgoto sanitário; Operação tapa-buraco na Rua Guerino Fabris (dos barracões
do Distrito Industrial até a UTFPR); Ampliação da rua Guerino Fabris e construção de
passeios públicos; Construção de passeios público nas Ruas Luiz Hellmann e Antonio
Carganini; Melhorias na iluminação púbica na trincheira; Tubulação e colocação bocas
de lobo para escoamento das águas pluviais na Rua Antonio Carganini; Coleta de lixo
reciclável em todas as ruas do bairro regularmente; Requerimento Nº 085/18 de autoria
do Vereador Rodrigo Inhoatto - requer que seja encaminhado Ofício convidando à
concessionária de serviço público de transporte coletivo Guancino Transporte Coletivo
Ltda., para que na Tribuna dessa Casa de Leis, em data a ser agendada, compareça
para prestar informações e esclarecimentos sobre o transporte público em Francisco
Beltrão, em especial sobre a utilização do cartão passe; Requerimento Nº 086/18 de
autoria do Vereador Camilo Rafagnin - solicitando os motivos pelos quais não foram
regulamentadas as seguintes leis: LEI MUNICIPAL N.º 4.483, DE 8 DE JUNHO DE 2017
Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da lista de pacientes que aguardam por
consultas com especialistas, exames em geral e cirurgias na rede pública no Município
de Francisco Beltrão, e dá outras providências e LEI MUNICIPAL N.º 4.493, DE 13 DE
JULHO DE 2017 que Determina a divulgação, por meio eletrônico da relação de
medicamentos disponíveis na rede municipal de saúde de Francisco Beltrão – Estado do
Paraná; Indicação Nº 085/18 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos indicando que se proceda instalação de Faixa Elevada na Rua Tenente Camargo, mais
precisamente nas proximidades da Igreja Evangélica Assembleia de Deus; Indicação Nº
086/18 de autoria do Vereador Evandro Wessler - indicando que se proceda estudos no
sentido de viabilizar a construção de um ponto de ônibus em frente a Unidade de Pronto
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Atendimento – Upa 24 Horas; Indicação Nº 087/18 de autoria do Vereador Aires
Tomazoni - indicando que se proceda melhorias na estrada Comunidade Linha
Macagnan; Indicação Nº 088/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini indicando que se proceda pavimentação com pedras irregulares da Comunidade Barra
Bonita até a comunidade de Ponte; Ofício 19/2018 da APMIF - convidando para
certificação Jovem Aprendiz, no dia 10 de abril; Ofício nº 1986/2018 do Ministério
Público do Trabalho - convidando para reunião "abril verde", no dia 11 de abril; Convite
do Conselho Municipal de Saúde - para reunião ordinária no dia 11 de abril, às 8h30min
no Centro de Saúde da Cango; Informativo do Governo do Estado do Paraná - recursos
autorizados para o Município de Francisco Beltrão no valor de R$ 22.573.367,97;
Comunicado do Ministério da Educação nº CM021858/2018 - informando liberação de
recursos financeiros. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a
Senhora Presidente determinou a inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos
Requerimentos nºs 83, 84, 85 e 86/18 e o encaminhamento das Indicações nºs 85, 86,
87 e 88/18 ao Executivo Municipal para estudos e viabilidade de atendimento e a devida
destinação das demais correspondências. Em seguida, determinou a suspensão da
Sessão por oito minutos. Reabertos os trabalhos, deixou o livro de inscrição a
disposição dos Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra em Grande
Expediente. Não havendo oradores inscritos, a Senhora Presidente anunciou a pauta
dos trabalhos da presente Sessão que consta da seguinte ordem do dia: Primeira
Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 008/18 do Legislativo; Discussão e votação
dos Requerimentos Nºs 77, 78, 79, 80, 81 e 82/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº 008/18
do Legislativo de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto em Primeira Discussão e
Votação. Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro e identificação de cães e gatos no
Município de Francisco Beltrão/PR, e dá outras providências. Em discussão, o Vereador
Rodrigo justificou o objetivo do Projeto. A Vereadora Franciele Schmitz se manifestou
sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emenda, em primeira
discussão e votação. 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 77/18 de autoria da Vereadora Elenir Maciel. Em
discussão, a Vereadora Elenir comentou sobre o objetivo do Requerimento que solicita a
viabilidade de instituir no município um CENTRO DIA PARA O IDOSO, preconizando o
favorecimento da qualidade de vida na terceira idade. Contou que juntamente com o
Vereador Valmir Tonello realizou uma visita a Casa Lar para Idosos existente no
Município e elogiou o atendimento, o cuidado e a limpeza do local. A Vereadora
Franciele Schmitz manifestou seu apoio ao Requerimento e discorreu sobre o assunto.
A Vereadora Maria de Lourdes falou sobre a necessidade de um centro para os idosos
no Município. O Vereador Aires parabenizou a Vereadora proponente, comentou sobre a
importância do projeto e sugeriu procurar lugares onde tenha uma casa funcionando
para buscar informações. O Vereador José Carlos lembrou que já foi realizada visita ao
centro de convivência do idoso em Toledo, onde o atendimento é exemplar. Falou
também sobre o abandono dos filhos com relação aos pais. Em votação, foi aprovado
por unanimidade. Encerrada a discussão e votação o Vice-Presidente repassou a
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Presidência a Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o Requerimento Nº 78/18 de autoria
do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador o Vereador Rodrigo justificou
o objetivo do Requerimento que solicita estudos para a implantação de cursinho prévestibular gratuito, preferencialmente com contratação dos professores diretamente pelo
município ou licitação de uma empresa para a realização do mesmo. Sugeriu ainda a
utilização dos espaços físicos das escolas para utilização ou busca de parceria com
universidades e pediu o voto favorável de todos os Vereadores. A Vereadora Maria de
Lourdes comentou sobre o assunto e manifestou seu apoio. A Vereadora Daniela
manifestou seu apoio e parabenizou o Vereador proponente pela iniciativa. Falou
também que é preciso garantir que o investimento ocorra em todas as etapas e
processos da educação municipal. O Vereador Silmar Gallina lembrou que o ensino
fundamental é obrigação do município e sugeriu que os cursinhos sejam através dos
projetos de extensão das universidades. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em
pauta o Requerimento Nº 79/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini. Em
discussão, a Vereadora Maria de Lourdes justificou o objetivo do Requerimento que
solicita informações sobre a possibilidade de ser exigida nos editais das licitações
municipais, prestação de garantia na forma de Seguro Garantia, conforme artigo 56 e
parágrafos, da Lei de Licitações nº. 8.666/93. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 80/18 de autoria do Vereador Silmar Gallina.
Em discussão, o Vereador Silmar explicou o objetivo do Requerimento que solicita
informações da viabilidade de ampliar a rede de esgoto sanitário nos bairros Marrecas e
Novo Mundo no Loteamento Grassiani, em parceria com a Sanepar. Contou ainda que
existe uma pareceria entre a Sanepar e o Município. A Vereadora Elenir Maciel
explanou sobre o assunto. O Vereador José Carlos discorreu sobre a licitação para
ampliação da rede de esgoto. O Vereador Aires Tomazoni questionou a arrecadação e
as despesas da Sanepar, bem como a falta de investimento. O Vereador Silmar se
manifestou novamente e disse que é preciso encontrar uma solução. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 81/18 de autoria do Vereador
Camilo Rafagnin. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado
por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 82/18 de autoria do Vereador Camilo
Rafagnin. Em discussão, o Vereador Camilo pediu apoio ao seu Requerimento que
solicita quais projetos estão inseridos no plano de educação municipal para valorização
do ensino rural e conservação das escolas do interior. A Vereadora Daniela Celuppi
informou que será implementada a educação em regime integral em uma escola do
campo na Secção Jacaré e sugeriu que após a implementação alguém venha até o
Poder Legislativo apresentar os resultados. Lembrou do fechamento de algumas casas
familiares rurais. 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: Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 008/18 do
Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 83, 84, 85 e 86/18. Na
sequência, deixou o livro de inscrição à disposição dos Senhores Vereadores que
quisessem fazer uso da palavra em Explicações Pessoais. Pela Ordem com a palavra a
Vereadora Elenir Maciel agradeceu a presença do Colégio Águia, falou sobre a
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importância de participar das sessões e conhecer o trabalho dos Vereadores. Deu boasvindas ao Vereador Pedro Claudionor dos Santos por estar retornando ao Legislativo.
Comentou sobre a péssima situação dos passeios públicos que estão causando
acidentes com os deficientes visuais e a população em geral. Pela Ordem com a palavra
o Vereador Aires Tomazoni falou sobre o movimento dos professores ocorrido no
sábado, dia sete, no calçadão central, bem como as reivindicações dos mesmos. Pela
Ordem com a palavra o Vereador Pedro Claudionor dos Santos cumprimentou aos
presentes, falou sobre seu afastamento por sessenta dias por motivo de doença e
agradeceu ao Vereador Ademir Walendolff que foi seu suplente. 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 realizarse no dia dez de abril de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, às catorze
horas, sendo encerrada a presente Sessão às quinze 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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