ATA Nº 3644 – DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos dez 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 Maria de
Lourdes Pazzini para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Na sequência,
colocou em discussão a Ata nº 3643 da décima 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: Requerimento Nº 087/18 de autoria do
Vereador Camilo Rafagnin - solicitando informações se há estudos para obras de
readequação da configuração atual da Rua Maringá, em especial entre a Rua Maranhão
e Avenida Santo Fregonese, com projetos para melhorias no fluxo e reestruturação de
medidas de segurança nos cruzamentos; Requerimento Nº 088/18 de autoria da
Vereadora Daniela Celuppi - solicitando a possibilidade do município adquirir
cascalheiras, com objetivo de ampliar e acelerar a extração de cascalho para oferecer
condições de atender ao máximo possível as estradas do interior do município e não
prejudicar os proprietários rurais; Requerimento Nº 089/18 de autoria da Vereadora
Elenir Maciel - solicitando aplicabilidade e fiscalização da reforma e manutenção das
calçadas, conforme Lei nº. 4.328/2015, visto que é o Município é corresponsável pela
trafegabilidade, mobilidade e segurança dos pedestres, diante do que dispõe o art. 3º da
mesma lei; Indicação Nº 089/18 de autoria da Vereadora Franciele Schmitz - indicando
que se proceda denominação da via publica localizada entre o Centro Regional De
Especialidades – CRE e o Loteamento Esperança; Indicação Nº 090/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda instalação de playgrounds com
grama sintética nos seguintes parques: Parque Ambiental Jorge Backes- Lago Alvorada,
Parque Boa Vista - bairro Industrial, Bosque Ambiental - bairro Primavera, Parque Lago
Das Torres – Padre Ulrico e no Parque Ambiental e de Lazer da Cidade Norte. Tendo
como modelo o playground localizado na praça Eduardo Virmond Suplicy; Indicação Nº
091/18 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 092/18 de autoria
do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - indicando que se proceda melhorias com
pavimentação asfaltica na Travessa Turmina, no bairro Presidente Kennedy. Após a
leitura das correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou a
inclusão na ordem do dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 87, 88 e 89/18 e o
encaminhamento das Indicações nºs 89, 90, 91 e 92/18 ao Executivo Municipal para
estudos e viabilidade de atendimento e a devida destinação das demais
correspondências. Em seguida, determinou a suspensão da Sessão por cinco 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: Segunda Discussão e Votação do Projeto
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de Lei Nº 008/18 do Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 83, 84, 85
e 86/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº 008/18 do Legislativo de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto em Segunda 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 Inhoatto discorreu sobre o
objetivo do Projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emenda, em
segunda discussão e votação 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 83/18 de autoria da Vereadora Elenir Maciel. Em discussão, a
Vereadora Elenir Maciel justificou o objetivo do Requerimento que solicita aos
Deputados Federais Nelson Meurer e Ricardo Barros 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. Comentou
também sobre o Requerimento Nº 84/18 que solicita informações da viabilidade de
efetuar melhorias e obras para Associação de Moradores Novo Horizonte. Em votação,
foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 84/18 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 a Vereadora Elenir Maciel. Em pauta o Requerimento Nº 85/18
de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador o Vereador Rodrigo
explicou o objetivo do Requerimento que convida à concessionária de serviço público de
transporte coletivo Guancino Transporte Coletivo Ltda., para que compareça ao
Legislativo para prestar informações e esclarecimentos sobre o transporte público em
Francisco Beltrão, em especial sobre a utilização do cartão passe. O Vereador José
Carlos parabenizou o Vereador proponente e solicitou que seja acrescentado ao
Requerimento o pedido de uma cópia do contrato de prestação e serviço para com o
Município. O Vereador Rodrigo solicitou que seja acrescentado ao Requerimento o
pedido do Vereador José Carlos. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta
o Requerimento Nº 86/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin. Em discussão, o
Vereador Camilo explicou que o Requerimento solicita os motivos pelos quais não foram
regulamentadas as leis municipais que 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 e a Lei que determina a divulgação, por meio
eletrônico da relação de medicamentos disponíveis na rede municipal de saúde. A
Vereadora Elenir Maciel contestou que não faltam medicamentos e que as queixas da
população quanto a fila de espera para consultas e exames e a falta de medicamentos
diminuíram bastante perante ao Legislativo. A Vereadora Daniela Celuppi parabenizou o
Vereador proponente e explicou que essas leis buscam garantir a transparência. O
Vereador Aires Tomazoni falou sobre a importância dessas leis. O Vereador Camilo
agradeceu aos Vereadores que se pronunciaram e disse que esse projeto é pensado
para o futuro, visando a transparência. A Vereadora Elenir se manifestou novamente
sobre o assunto. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Esgotada a ordem do dia
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da presente Sessão, a Senhora Presidente anunciou a pauta dos trabalhos da próxima
Sessão Ordinária: Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 009/18 do
Executivo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 87, 88 e 89/18. 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 cumprimentou aos presentes e falou sobre o papel dos Vereadores. Pela Ordem
com a palavra o Vereador Aires Tomazoni falou sobre o funcionamento do Poder
Legislativo e sobre a política brasileira. Pela Ordem com a palavra o Vereador Camilo
Rafagnin falou sobre política, sobre os Requerimentos com relação a associação de
moradores Novo Horizonte e manifestou sua preocupação com relação ao acesso da
UTFPR e pediu que sejam feitas melhorias eficazes. Comentou sobre o SUS, o dia
Mundial da Saúde e sobre a troca do Ministro da Saúde. Informou ainda, que juntamente
com a Vereadora Daniela conseguiram um custeio para o Município, no valor de cento e
cinquenta mil, através da Senadora Gleisi Hoffmann. Pela Ordem com a palavra o
Vereador Silmar Gallina, que declinou. Neste momento, a Senhora Presidente
determinou a suspensão da Sessão por cinco minutos. Reabertos os trabalhos, e 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 dezesseis de abril de dois mil e dezoito, no Plenário da
Câmara Municipal, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às quinze
horas e dez 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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