ATA Nº 3642 – DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018. Aos três 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 3641 da décima sexta Sessão Ordinária, não havendo
manifestações, em votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a Senhora
Presidente determinou a suspensão da sessão por dez minutos. Reabertos os trabalhos,
solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário das
correspondências recebidas e expedidas: Requerimento Nº 077/18 de autoria da
Vereadora Elenir Maciel - solicitando informações da viabilidade de instituir no município
um CENTRO DIA PARA O IDOSO, preconizando o favorecimento da qualidade de vida
na terceira idade; Requerimento Nº 078/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto solicitando estudos para a implantação de cursinho pré-vestibular gratuito,
preferencialmente com contratação dos professores diretamente pelo município ou
licitação de uma empresa para a realização do mesmo. Sugere-se ainda a utilização dos
espaços físicos das escolas para utilização ou busca de parceria com universidades;
Requerimento Nº 079/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - solicitando
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; Requerimento Nº 080/18 de autoria do Vereador Silmar
Gallina - solicitando informações da viabilidade de ampliar a rede de esgoto sanitário
nos bairros Marrecas e Novo Mundo no Loteamento Grassiani, em parceria com a
Sanepar; Requerimento Nº 081/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin - solicitando
informações do destino do descarte do entulho e resíduos da obra da Avenida Antônio
Silvio Barbieri; Requerimento Nº 082/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin solicitando quais projetos estão inseridos no plano de educação municipal para
valorização do ensino rural e conservação das escolas do interior; Indicação Nº 082/18
de autoria do Vereador Valmir Antonio Tonello - indicando que se proceda implantação
de um redutor de velocidade na Rua Nambu, no Bairro Padre Ulrico; Indicação Nº
083/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que se proceda
estudos para alterar o sentido do trânsito que está mão única, para mão dupla na Rua
Octaviano Teixeira dos Santos, mais precisamente entre as ruas Maringá e União da
Vitória; Indicação Nº 084/18 de autoria da Vereadora Franciele Schmitz - indicando que
se proceda estudos no sentido de viabilizar a alteração das vagas de estacionamento
em paralelo para estacionamento a 45º na Avenida Julio Assis Cavalheiro, mais
precisamente no trecho próximo ao Edifício Leonardo Da Vinci e a Retifica Sanderson;
Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal Nº 265/2018 - em resposta ao Requerimento
Nº 70/18; Parecer favorável da Comissão Especial ao Projeto de Emenda a Lei Orgânica
Nº 25/18; Comunicado do Ministério da Educação nº CM016305/2018 - 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
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Sessão dos Requerimentos nºs 77, 78, 79, 80, 81 e 82/18 e o encaminhamento das
Indicações nºs 82, 83 e 84/18 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. 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 dos Projetos de Lei Nºs 10 e 11/18 do Executivo;
Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 72, 73, 74, 75 e 76/18; Discussão e
Votação da Moção de Aplauso Nº003/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº 10/18 do
Executivo em Segunda Discussão e Votação. Cria e regulamenta o Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Francisco Beltrão sob os fundamentos
da Lei Municipal n.º 4.149 de 2014. Em discussão, o Vereador Aires Tomazoni falou
sobre o Prodetec e disse acreditar que este fundo contribuirá para o mesmo. O
Vereador José Carlos contou que esta iniciativa passou pelo Conselho do Trabalho,
onde foi decidido que a Prefeitura irá adquirir um novo distrito industrial como forma de
permuta. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emenda, em segunda
discussão e votação e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o
Projeto de Lei Nº 11/18 do Executivo em Segunda Discussão e Votação. Fica criada em
caráter transitório e temporário a função de COORDENADOR PEDAGÓGICO, lotado na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Em discussão, a Vereadora Daniela
Celuppi comentou que não receberam a emenda solicitada com relação ao prazo, pois
acreditam que o provisório pode durar muitos anos, falou que votarão favorável ao
projeto mas que continuarão cobrando, porque o projeto veio sem o consenso de todos
os pedagogos. Disse ainda que possui algumas dúvidas com relação ao número de
vagas e pediu esclarecimentos. A Vereadora Elenir Maciel disse que entende a
preocupação dos Vereadores com relação ao prazo das novas funções, falou também
que é impossível agradar a todos, mas acredita que a administração está tentando
acertar. O Vereador Aires Tomazoni, falou que o projeto é provisório e que a sua
preocupação é com relação a falta de concurso para a função. Questionou a falta de
clareza quanto ao número de vagas e ao número de horas. A Vereadora Elenir se
manifestou novamente e justificou a provisoriedade do projeto. O Vereador Camilo
Rafagnin disse que faltou debate do Executivo com a classe afetada e falou sobre a
questão do prazo provisório. O Vereador José Carlos disse que faz parte da comissão
que está fazendo a revisão do plano de cargos e salários dos professores e falou que a
responsabilidade de representar os professores é do sindicato. Tendo em vista que mais
de cinco Vereadores se manifestaram a Senhora Presidente concluiu a discussão e
solicitou que o Senhor Secretário fizesse a chamada dos Senhores Vereadores para
que se procedesse a votação nominal: Vereador Ademir dos Santos 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 favorável,
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Vereador Silmar Gallina votou favorável, Vereador Valmir Antonio Tonello votou
favorável. A Senhora Presidente declarou aprovado por unanimidade, sem emenda, em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei Nº 11/18 do Executivo e em
consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta o Requerimento Nº 72/18 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo explicou o
objetivo do Requerimento que solicita informações da possibilidade de promover
concurso público para cargo de Técnico em Radiologia. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 73/18 de autoria do Vereador Camilo
Rafagnin. Em discussão, o Vereador Camilo solicitou a viabilidade da promover
campanhas de orientação e conscientização da sociedade quanto à destinação correta
do lixo. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 74/18
de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff. Em discussão, o Vereador José Carlos
disse que está fazendo um levantamento do terreno do Frigobel e solicitou a viabilidade
de transformar a área de zona industrial para zona de interesse social para implantação
de projeto habitacional. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o
Requerimento Nº 75/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff. Em discussão, o
Vereador José Carlos justificou o objetivo do Requerimento que solicita alteração do art.
116, Parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.106/2013, para que o adicional de
insalubridade seja calculado sobre o vencimento-base do servidor. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 76/18 de autoria do Vereador
Silmar Gallina. Em discussão, o Vereador Silmar Gallina explicou o objetivo do
Requerimento que solicita informações da viabilidade de adequar a antiga escola do
São Cristovão para implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI. O
Vereador Aires Tomazoni solicitou a suspensão da Sessão por um minuto. Reabertos os
trabalhos, em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta a Moção de Aplauso nº
003/18 de autoria da Mesa Diretora subscrita pelos demais Vereadores. Requer que
seja endereçado MOÇÃO DE APLAUSOS, pela passagem dos 10 anos de implantação
do Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária (BPEC). Solicitamos que seja entregue
certificados, em data a ser agendada, aos policiais militares que integram e realizam o
trabalho no município. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovada por unanimidade. Atendendo a solicitação do Centro Acadêmico de Serviço
Social da UNIOESTE, através do ofício nº 001/18, a Senhora Presidente abriu espaço
para que a acadêmica Chaiane Pinheiro fizesse uso da tribuna livre, em conformidade
com a Lei Municipal Nº 4.255/2014 e o Regimento Interno. Foram apresentadas as
dificuldades enfrentadas pela universidade, principalmente a falta de professores e
estrutura da universidade para acadêmicos dos cursos de medicina, nutrição e serviço
social, demonstrando assim preocupação com o futuro dos cursos e pediu o apoio dos
Vereadores. A Vereadora Elenir Maciel solicitou que os acadêmicos encaminhem um
documento contendo o que foi apresentado e comentou sobre a carga horária dos
professores da universidade. O Vereador Silmar sugeriu que o diretor do campus
apresente ao Legislativo as demandas da universidade e os projetos e as pesquisas
realizados. O Vereador Camilo Rafagnin discorreu sobre a importância dos projetos de
extensão. A Vereadora Franciele falou que é preciso conhecer o plano de cargos dos
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professores da Unioeste, pois provavelmente seja diferente das instituições privadas. A
Vereadora Daniela comentou sobre a importância dos projetos de extensão da Unioeste
para os agricultores familiares e sugeriu que os núcleos de pesquisa venham ao Poder
Legislativo apresentar os projetos e pesquisas realizados. O Vereador Rodrigo Inhoatto
disse que é preciso defender a educação, falou sobre a importância dos projetos de
pesquisa e comentou sobre a diminuição do repasse de recursos para a universidade ao
longo dos anos. Esgotada a ordem do dia da presente Sessão, a Senhora Presidente
anunciou a pauta dos trabalhos da próxima Sessão Ordinária: 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. 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 o Vereador Aires Tomazoni
cumprimentou aos presentes, comentou sobre a situação da Unioeste e disse que o
governo precisa tratar a educação como prioridade. Pela Ordem com a palavra o
Vereador Silmar Gallina esclareceu que não é contrário aos projetos de pesquisa.
Comentou sobre o projeto 11/18 do Executivo que cria em caráter transitório e
temporário a função de coordenador pedagógico e falou sobre os investimentos feitos
pelo governo municipal em educação, como exemplo o ensino apostilado. Pela Ordem
com a palavra a Vereadora Elenir Maciel, que declinou. Pela Ordem com a palavra o
Vereador Camilo parabenizou aos acadêmicos da Unioeste pela explanação, pediu que
as universidades privadas e públicas não sejam comparadas. A Vereadora Elenir
solicitou aparte e comentou sobre o assunto. Pela Ordem com a palavra o Vereador
Ademir Walendolff falou sobre a resposta favorável recebida do Executivo ao seu
Requerimento que solicita a implantação de um CMEI no Bairro Pinheirão. Agradeceu
aos Vereadores pela dedicação e carinho recebida nos sessenta dias que assumiu a
função de Vereador. 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 nove de abril de dois mil e dezoito,
no Plenário da Câmara Municipal, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão
às quinze horas e quarenta 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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