ATA Nº 3633 – DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos cinco dias do mês de março 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 Franciele Schmitz para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Na
sequência, convidou todos os presentes para que entoassem o Hino de Francisco
Beltrão. Na sequência, colocou em discussão a Ata nº 3632 da 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 030/18 de autoria da
Vereadora Elenir de Souza Maciel - solicitando que os pacientes em tratamento
oncológico no Hospital Ceonc sejam atendidos pelo próprio hospital em casos de
intercorrências, sem ter a necessidade de passar por avaliação médica prévia na UPA;
Requerimento Nº 031/18 de autoria do Vereador Ademir dos Santos Walendolff solicitando informações se há previsão de projeto para pavimentação com asfalto nos
Loteamentos Bom Pastor e Girardi; Requerimento Nº 032/18 de autoria do Vereador
Valmir Antonio Tonello - solicitando informações da viabilidade técnica e financeira de
construir banheiros externos e instalar toldos nas unidades de saúde do município, com
objetivo de abrigar os pacientes que aguardam na fila de espera; Requerimento Nº
033/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando informações da viabilidade
de tornar preferencial a Avenida Guaratinguetá em toda sua extensão; Requerimento Nº
034/18 de autoria do Vereador Silmar Gallina - solicitando abono de falta da Sessão
Ordinária do dia 27 de Fevereiro de 2018; Requerimento Nº 035/18 de autoria da Mesa
Diretora - requer que sejam realizadas Sessões Ordinárias fora do recinto da Câmara
Municipal no exercício de 2018, em consonância com a Resolução nº 003/2007, nos
seguintes locais e datas: Bairro Miniguaçu e adjacentes (durante a realização da 28º
Expobel) – 13 de março de 2018 as 19h00; São Marcos e comunidades adjacentes –
29 de maio de 2018 as 19h00; Bairro Jardim Itália e bairros adjacentes – 10 de julho de
2018 as 19h00; Divisor e comunidades adjacentes – 25 de setembro de 2018 as 19h00;
Bairro São Francisco e bairros adjacentes – 27 de novembro de 2018 as 19h00;
Indicação Nº 042/18 de autoria da Vereadora Elenir de Souza Maciel - indicando que se
proceda estudo no sentido de instalar de uma passarela coberta do Centro de Eventos
Herculano Meurer até o Recinto de Leilões no Parque Jayme Canet Júnior; Indicação Nº
043/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que se proceda
recapeamento asfaltico na Rua Juriti, no Bairro Padre Ulrico; Indicação Nº 044/18 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda melhorias com
cascalhamento na estrada da Comunidade Linha União, ligando a Comunidade Rio
Tuna; Indicação Nº 045/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se
proceda implantação de uma faixa elevada na Rua São Marcos, mais precisamente em
frente ao CMEI Pequeno Príncipe, no bairro da Cango; Indicação Nº 046/18 de autoria
da Vereadora Elenir de Souza Maciel - indicando que se proceda construção de uma
escadaria entre as Ruas Machado de Assis e Rio Negro no Bairro Novo Mundo;
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Indicação Nº 047/18 de autoria do Vereador Ademir dos Santos Walendolff - indicando
que se proceda recuperação com operação tapa buracos nas vias públicas na Cidade
Norte; Indicação Nº 048/18 de autoria do Vereador Ademir dos Santos Walendolff indicando que se proceda reparos no sistema de iluminação pública das Ruas Botucatu
e Amazonas, no bairro Pinheirinho; Indicação Nº 049/18 de autoria da Vereadora Maria
de Lourdes Pazzini - indicando que se proceda melhorias com operação tapa-buraco e
limpeza nos seguintes trechos: da PR 483 até a comunidade de Ponte Nova do
Cotegipe e da PR 483 até a comunidade de Barra Bonita; Indicação Nº 050/18 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda construção de um
muro nos fundos da Escola Municipal 15 de Outubro; Ofício do Grupo de Apoio à
Adoção de Francisco Beltrão - GAAFB - solicitando espaço nas reuniões extraordinárias
dos Vereadores para expor o trabalho realizado pelo grupo; Comunicado do Ministério
da Educação - informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Convite
para abertura oficial da 28ª Expobel, no dia 9 de março, às 19h30. Após a leitura das
correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou a inclusão
na ordem do dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 30, 31, 32, 33, 34 e 35/18 e
o encaminhamento das Indicações nºs 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52/18 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. Com
a palavra a Vereadora Maria de Lourdes Pazzini defendeu o Requerimento Nº 29/18 que
solicita apoio para dar início ao atendimento dos serviços de hemodinâmica e cirurgia
cardíaca no Hospital Regional, visto que o aparelho de hemodinâmica está no hospital
desde 2013 e já perdeu o prazo de garantia. Não havendo mais oradores inscritos,
anunciou a pauta da Ordem do Dia da presente Sessão: Primeira Discussão e Votação
do Projeto de Lei Nº 004/18 do Executivo; Primeira Discussão e Votação do Projeto de
Lei Nº 003/18 do Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 24, 25, 26,
27, 28 e 29/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº 004/18 do Executivo em Primeira
Discussão e Votação. Altera os anexos I, II e XII da Lei Municipal n.º 4.106, de 11 de
outubro de 2013 que “dispõe sobre o plano de cargos, carreira e valorização do servidor
público (PCCVSP) ocupante de cargo efetivo do município de Francisco Beltrão e dá
outras providências”. Em discussão, O Vereador Aires Tomazoni citou a importância do
projeto e do cargo de pedagogo e sugeriu que seja modificada a nomenclatura para
professor pedagogo por questão de aposentadoria. O Vereador Silmar Gallina se
manifestou sobre a importância do projeto para a qualidade da educação. Em seguida a
Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário fizesse a chamada dos Senhores
Vereadores para que se procedesse a votação nominal: Vereador Ademir Walendolff
votou favorável, Vereador Aires Vicente Tomazoni votou favorável, Vereador Camilo
Rafagnin votou favorável, Vereadora Daniela Celuppi votou favorável, Vereador Evandro
Wessler votou favorável, Vereadora Franciele Schmitz votou favorável, Vereador José
Carlos Kniphoff votou favorável, Vereador Leonardo Mazzon Garcia votou favorável,
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini votou favorável, Vereador Rodrigo Inhoatto votou
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favorável, Vereador Silmar Gallina votou favorável, Vereador Valmir Antonio Tonello
votou favorável. A Senhora Presidente declarou aprovado por unanimidade, sem
emenda, em primeira discussão e votação o Projeto de Lei Nº 004/18 do Executivo. Em
pauta o Projeto de Lei Nº 003/18 do Legislativo de autoria da Vereadora Franciele
Schmitz subscrito pelos demais Vereadores em Primeira Discussão e Votação. Dispõe
sobre a obrigatoriedade de realização de cursos de primeiros socorros para funcionários
e professores das escolas, centros de educação Infantil e berçários públicos e
particulares no município de Francisco Beltrão – Estado do Paraná. Em discussão,a
Vereadora Franciele Schmitz justificou o objetivo do projeto que dispõe sobre a
obrigatoriedade de realização de cursos de primeiros socorros para funcionários e
professores das escolas, centros de educação Infantil e berçários públicos e particulares
no município de Francisco Beltrão – Estado do Paraná. O Vereador Silmar Gallina
parabenizou a iniciativa da Vereadora proponente, disse que é fundamental ter
profissionais habilitados, comentou que na rede estadual de ensino existe uma equipe
de professores e funcionários que anualmente fazem treinamento junto ao Corpo de
Bombeiros. A Vereadora Elenir Maciel parabenizou a proponente da matéria e comentou
sobre casos de crianças engasgadas ocorridos na região. O Vereador José Carlos
Kniphoff lembrou que primeiramente é necessário instalar a CIPA. A Vereadora
Franciele Schmitz se manifestou sobre a fala do Vereador José Carlos. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, sem emenda, em Primeira Discussão e Votação o Projeto
de Lei Nº 003/18 do Legislativo. Em pauta o Requerimento Nº 24/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, O Vereador Rodrigo explicou o objetivo do
Requerimento que solicita informações da possibilidade da proposta do novo Plano
Diretor aumentar para no mínimo 350 m² o padrão dos terrenos. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 25/18 de autoria do Vereador
Valmir Antonio Tonello. Em discussão, o Vereador Valmir se manifestou explicando o
objetivo do Requerimento que solicita informações quanto ao atendimento médico e
odontológico na unidade de saúde do Bairro São Miguel. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 26/18 de autoria da Vereadora Daniela
Celuppi. Em discussão, a Vereadora Daniela disse que o objetivo do Requerimento é
levantar informações referente a execução do Programa da Porteira Pra Dentro, para
saber se o mesmo está sendo viável. O Vereador Camilo Rafagnin solicitou que seja
acrescentado ao Requerimento o pedido de quantas pessoas estão na lista de espera
para ser atendido pelo programa. A Vereadora Maria de Lourdes Pazzini parabenizou a
Vereadora proponente e disse que são necessárias grandes alterações neste programa.
Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 27/18 de
autoria do Vereador Aires Tomazoni. Em discussão, o Vereador Aires justificou o
objetivo do Requerimento que solicita o encaminhamento de Ofícios a COOHABEL e a
Sanepar solicitando agilidade no ligamento da rede de água no loteamento da Coohabel
no Bairro Água Branca. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o
Requerimento Nº 28/18 de autoria do Vereador Ademir Walendolff. Em discussão, o
Vereador Ademir explicou o intuito do Requerimento que solicita informações da
viabilidade de implantar um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI no Bairro
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Sadia, mais precisamente no loteamento Marchiori, tendo em vista o crescimento da
região. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Tendo em vista que a Senhora
Presidente faz parte da autoria da próxima matéria, a mesma repassou a Presidência ao
Vice-Presidente Vereador Silmar Gallina. Em pauta o Requerimento Nº 29/18 de autoria
das Vereadoras Elenir Maciel e Maria de Lourdes Pazzini. Em discussão, a Vereadora
Elenir Maciel explanou sobre a necessidade de dar início ao atendimento dos serviços
de hemodinâmica e cirurgia cardíaca no Hospital Regional do Sudoeste. Falou também
sobre a falta de recursos no CEONC. O Vereador Camilo Rafagnin parabenizou as
proponentes da matéria, falou sobre a importância do assunto e sobre sua preocupação
com o Hospital Regional, portanto sugeriu que seja encaminhada uma cópia do
Requerimento ao Secretário de Saúde do Estado. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Encerrada a discussão e votação o Vice-Presidente repassou a
Presidência a Vereadora Elenir Maciel. Esgotada a ordem do dia da presente Sessão, a
Senhora Presidente anunciou a pauta dos trabalhos da próxima Sessão Ordinária, que
consta da seguinte Ordem do Dia: Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº
004/18 do Executivo; Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 003/18 do
Legislativo; Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 30, 31, 32, 33, 34 e 35/18. Em
seguida, a Senhora Presidente lembrou aos Senhores Vereadores que após os
trabalhos legislativos, será prestada homenagem ao Padre Dilonei Muller, conforme
Moção de Reconhecimento Nº 001/18 de autoria da Vereadora Franciele Schmitz
subscrita por todos os Vereadores. Em seguida, 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 discorreu sobre a
paralisação das obras de duplicação da BR-163. Disse que o Governo precisa ter a
responsabilidade de concluir as obras iniciadas. Pela Ordem com a palavra o Vereador
Camilo Rafagnin falou sobre o prazo para implantação da lista on-line de espera do SUS
no Município e sugeriu que seja realizada uma audiência pública para tratar de assuntos
da saúde pública. Pela Ordem com a palavra o Vereador Silmar Gallina, que declinou.
Pela Ordem com a palavra a Vereadora Elenir Maciel, que declinou. 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 seis de março de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, em
horário regimental, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às quinze
horas 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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