ATA Nº 3650 – DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito,
às catorze horas, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos, 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 Franciele Schmitz para que procedesse a leitura de um
trecho da Bíblia. Na sequência, colocou em discussão a Ata nº 3649 da vigésima quarta
Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi aprovada por
unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em seguida, a
Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário
das correspondências recebidas e expedidas: Requerimento Nº 103/18 de autoria da
Vereadora Elenir de Souza Maciel - solicitando informações da viabilidade de
providenciar as seguintes obras e reparos no Colégio Estadual Arnaldo Faivro Busato
que trabalha em dualidade administrativa com a Escola Nossa Senhora de Fátima Distrito de Nova Concórdia: 1.Reconstrução do muro nos fundos e na lateral do colégio;
2.Reparos na quadra de esportes que contemplam; 3.Fechar 25% da parte superior da
quadra; 4.Construção de vestiários e banheiros para os alunos; 5.Pintura do piso e das
faixas da quadra de esportes; 6.Manutenção e revisão da parte elétrica para prevenção
de acidentes; 7.Instalação de uma caixa d’água de 10 mil litros; 8.Pintura externa de
todo prédio do colégio; Requerimento Nº 104/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto - requer seja encaminhado Ofício ao gerente da Sanepar de Francisco Beltrão,
Senhor Lindomar José Votteri, solicitando a previsão para conclusão da rede coletora de
esgoto sanitário na Rua São Francisco de Assis e adjacentes no Bairro Guanabara;
Requerimento Nº 105/18 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Daniela Celuppi
- solicitando cópia do processo licitatório do material didático adotado esse ano para
educação infantil, com a especificação da rubrica orçamentária correspondente;
Indicação Nº 110/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se
proceda pavimentação asfáltica na Travessa Petrônio de Moraes, bairro Miniguaçu;
Indicação Nº 111/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que
se proceda reconstrução da ponte próximo a fazenda do Chico, na Comunidade Rio
Ligação; Indicação Nº 112/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini indicando que se proceda melhorias nas estradas da Comunidade Ponte Nova do
Cotegipe, bem como melhorias nas estradas que dão acesso as propriedades de João
Oliveira e vizinhança; Indicação Nº 113/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza
Maciel - indicando que se proceda operação tapa buracos com urgência na Rua Bolívia,
no bairro Luther King; Convite do Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão para reunião ordinária, no dia 09 de maio de 2018, as 08h30min, no Centro de Saúde da
Cango; Ofício nº 08/18 do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - solicitando verificação
da possibilidade da criação de lei municipal para isenção da taxa de inscrição em
concursos públicos municipais. Após a leitura das correspondências recebidas e
expedidas a Senhora Presidente determinou a inclusão na ordem do dia da próxima
Sessão dos Requerimentos nºs 103, 104 e 105/18 e o encaminhamento das Indicações
nºs 110, 111, 112 e 113/18 ao Executivo Municipal para estudos e viabilidade de
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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. Pela Ordem com a palavra o Vereador Rodrigo Inhoatto
falou sobre o Requerimento nº 100/18 que trata da escola sem partido, informou que o
mesmo será retirado de pauta em virtude da ausência do Vereador Pedro Claudionor
dos Santos e propôs uma audiência pública para maiores discussões do assunto. A
Senhora Presidente solicitou que a plenária não se manifeste durante a sessão. Pela
Ordem com a palavra o Vereador Aires Tomazoni se manifestou com relação ao
Requerimento nº 100/18, se posicionando contrário e sugeriu o arquivamento do
mesmo. Pela Ordem com a palavra a Vereadora Daniela Celuppi parabenizou o
Vereador Silmar Gallina pela autoria do Requerimento Nº101/18 que solicita a
viabilidade de implantar um CMEI no Distrito de Nova Concórdia. Se manifestou também
com relação ao Requerimento Nº 100/18 que trata da escola sem partido, disse que é
preciso debater sobre o assunto. A Senhora Presidente solicitou novamente que a
plenária não se manifeste durante a sessão. Pela Ordem com a palavra o Vereador
Camilo Rafagnin discorreu sobre o Requerimento Nº 100/18 e disse que é preciso
discutir o assunto. Pela Ordem com a palavra o Vereador Silmar Gallina, que declinou.
Pela Ordem com a palavra a Vereadora Elenir de Souza Maciel, que declinou. Não
havendo mais oradores inscritos, a Senhora Presidente anunciou a pauta dos trabalhos
da presente Sessão que consta da seguinte ordem do dia: Discussão e votação dos
Requerimentos Nºs 100, 101 e 102/18. Em pauta o Requerimento Nº 100/18 de autoria
dos Vereadores Pedro Claudionor dos Santos e Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o
Vereador Rodrigo Inhoatto solicitou a retirada de pauta do Requerimento por noventa
dias. Em pauta o Requerimento Nº 101/18 de autoria do Vereador Silmar Gallina. Em
discussão, o Vereador Silmar Gallina explicou que o Requerimento solicita informações
da viabilidade de implantar um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI no Distrito
de Nova Concórdia. A Vereadora Maria de Lourdes Pazzini manifestou seu apoio e
disse que o KM 20 também necessita de um CMEI. O Vereador Aires Tomazoni
parabenizou o Vereador proponente e falou sobre a importância da matéria e da
qualidade do ensino. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência do
Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em pauta o Requerimento Nº 102/18 de autoria
do Vereador Valmir Antonio Tonello. Em discussão, o Vereador proponente pediu o voto
favorável dos demais Vereadores ao Requerimento que solicita informações da
viabilidade de estender o horário de atendimento dos Centros de Educação Infantil dos
Bairros São Miguel e Pinheirão para o período noturno. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Esgotada a
ordem do dia da presente Sessão, a Senhora Presidente anunciou a pauta dos
trabalhos da próxima Sessão Ordinária: Primeira Discussão e Votação da Proposta de
Emenda a Lei Orgânica Nº 25/18; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 103, 104
e 105/18. Na sequência, a Senhora Presidente informou que após o término da presente
sessão, será aberto espaço para abertura oficial da Campanha Maio Amarelo 2018 e
após o Diretor da UTFPR estará fazendo uma explanação sobre os dez anos da
instituição no Município, conforme Requerimento Nº 55/18. Em seguida, deixou o livro
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de inscrição à disposição dos Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra
em Explicações Pessoais. Pela Ordem com a palavra o Vereador Silmar Gallina contou
que começaram a finalização das obras no Colégio Suplicy e falou sobre educação.
Pela Ordem com a palavra o Vereador Camilo Rafagnin, que declinou. Pela Ordem com
a palavra a Vereadora Elenir Maciel, que declinou. Pela Ordem com a palavra o
Vereador Rodrigo Inhoatto, que declinou. Pela Ordem com a palavra a Vereadora
Daniela Celuppi, que declinou. Não havendo 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 catorze de maio de dois mil e
dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, em horário regimental, às catorze horas,
sendo encerrada a presente Sessão às catorze horas e cinquenta e cinco 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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