ATA Nº 3652 – DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos quinze dias do mês de maio 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 Evandro Wessler para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Na
sequência, colocou em discussão a Ata nº 3651 da vigésima sexta 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 14/18 do Legislativo de
autoria do Vereador Silmar Gallina - Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
mecanismo de captação, armazenamento e conservação para reuso de água
proveniente de aparelhos de ar-condicionado no Município de Francisco Beltrão –
Estado do Paraná; Projeto de Lei Nº 15/18 do Legislativo de autoria da Vereadora Elenir
Maciel - Dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em
concursos públicos, no âmbito do município de Francisco Beltrão, para os eleitores
convocados e nomeados, que tenham prestado serviço eleitoral; Requerimento Nº
109/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando informações da
possibilidade de proceder as seguintes melhorias e obras na Escola Municipal Basílio
Tiecher no KM 20: 1.Reforma do saguão;2.Ampliação da cozinha;3.Fechar as laterais da
quadra esportiva;4.Viabilizar a construção de uma escola nova; Indicação Nº 119/18 de
autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos - indicando que se proceda estudos
no sentido de viabilizar a alteração do nome da “Avenida Getulio Vargas” para
“Zoraide Rodrigues Martins”, no bairro Cristo Rei, tendo em Vista que no Bairro São
Miguel existe uma via com a denominação de Avenida Presidente Getulio Vargas;
Indicação Nº 120/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que
se proceda melhorias nas estradas que dão acesso as propriedades da Família Back,
na Comunidade Barra Bonita; Indicação Nº 121/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Inhoatto - indicando que se que proceda melhorias com cascalhamento e patrolamento
nas estradas vicinais da Comunidade Km 20 que dão acesso as propriedades de João
Vargas, Léo Prolo e Nilo Nese; Indicação Nº 122/18 de autoria do Vereador Valmir
Antonio Tonello - indicando que se proceda as seguintes melhorias no Clube de Mães
da Comunidade Barra Escondida: Colocação de Padrão de Luz, Pintura, Reforma em
geral; Indicação Nº 123/18 de autoria da Vereadora Elenir Maciel - indicando que se
que proceda melhorias nas Ruas Beija Flor e Tucano, bem como a construção de
passeios públicos, no bairro Padre Ulrico; Parecer favorável da Comissão de Finanças e
Orçamentos ao Projeto de Lei Nº 17/18 do Executivo; Ofício do Conselho Tutelar informando que o Senhor Deivid de Oliveira Ouriques é o novo Presidente da Instituição
no período de 10/05/2018 a 31/03/2019; Ofício nº 1346/18 da Caixa Econômica Federal
- informando créditos de recursos financeiros; Ofício da Associação de Catadores de
Papel de Francisco Beltrão - apresentando o Balanço Patrimonial, Demonstração de
Resultados, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrados em
31/12/2017 e o relatório de produção de 2010 até 04/2018. Após a leitura das
Página 1 de 3

correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou o
encaminhamento dos Projetos de Lei nºs 14 e 15/18 do Legislativo aos Senhores
Vereadores e Comissões para estudos e emissão de pareceres. A inclusão na ordem do
dia da próxima Sessão do Requerimento nº 109/18 e o encaminhamento das Indicações
nºs 119, 120, 121, 122 e 123/18 ao Executivo Municipal para estudos e viabilidade de
atendimento e a devida destinação das demais correspondências. Em seguida, a
Senhora Presidente determinou a suspensão da sessão por três 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: Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 106, 107
e 108/18. Em pauta o Requerimento Nº 106/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto.
Em discussão, o Vereador Rodrigo justificou o Requerimento que solicita ao DER de
Francisco Beltrão, a viabilidade de instalação de aparelho eletrônico de redução de
velocidade na PR 180, em frente a Escola Municipal Juscelino Kubitschek, na
comunidade de Rio Tuna, parra maior segurança das crianças, pais e professores. Em
votação, foi aprovado por unanimidade. 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 107/18 de autoria da Vereadora
Elenir de Souza Maciel. Em discussão, a Vereadora Elenir explicou o intuito do
Requerimento que solicita a viabilização de recursos para construção de centro de
referência para atendimento de mulheres em situação de risco-violência doméstica, com
anexo casa de acolhimento e oficina profissionalizante. Convidou ainda os demais
Vereadores para realizar conversa com o Prefeito Municipal para discutir o assunto. A
Vereadora Franciele Schmitz manifestou seu apoio e falou sobre a importância do
Requerimento. 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 108/18 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos. Em
discussão, não houve manifestações. 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 12, 13 e 14/18 do Executivo; Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei
Nº 11/18 do Legislativo; Discussão e votação do Requerimento Nº 109/18. Na
sequência, a Senhora Presidente informou aos Senhores Vereadores que após o
término da presente sessão, o Colégio Glória fará uma apresentação do projeto
interdisciplinar Roda D'agua e posteriormente haverá apresentação do Plano Diretor
com a Secretaria Municipal de Planejamento. Em seguida, a Senhora Presidente
determinou a suspensão da sessão por cinco minutos. Reabertos os trabalhos, deixou o
livro de inscrição à disposição dos Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da
palavra em Explicações Pessoais. O Vereador Pedro Claudionor dos Santos solicitou a
sua retirada da sessão, a qual foi concedida pela Senhora Presidente. Pela Ordem com
a palavra a Vereadora Elenir Maciel cumprimentou aos presentes, especialmente aos
alunos e professores do Colégio Glória, falou sobre a importância da escola participar
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dos trabalhos do Legislativo e discorreu sobre a função dos Vereadores. Pela Ordem
com a palavra o Vereador Silmar Gallina cumprimentou aos presentes e agradeceu a
presença do Colégio Glória. Falou sobre a questão de estagiários nas escolas e
informou que os mesmos não atuam como professor regente. O Vereador Aires
Tomazoni solicitou aparte, falou sobre os estagiários e sobre a presença dos alunos do
colégio Glória na sessão. 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 vinte e um 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 trinta 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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