ATA Nº 3624 – DA OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017. Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e
dezessete, às dez horas, com presença unânime, os Senhores Vereadores reuniram-se
no Plenário da Câmara Municipal de Francisco Beltrão - PR, sob a Presidência da
Vereadora Elenir de Souza Maciel. A Senhora Presidente solicitou ao Vereador Silmar
Gallina para que procedesse a leitura de um trecho da bíblia. Em seguida, colocou em
discussão a Ata nº 3623 da sétima Sessão Extraordinária, não havendo manifestações,
em votação foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a Senhora Presidente solicitou
que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário das correspondências
recebidas e expedidas: Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal nº 672/17 encaminhando o Projeto de Lei do Executivo nº 059/17 em regime de urgência e em
votação única; Emenda Modificativa Nº 001/17 ao Projeto de Lei do Executivo Nº 59/17;
Ofício do Gabinete do Prefeito Municipal nº 675/17 - encaminhando as razões do veto
parcial ao Projeto de Lei do Legislativo nº 038/17 de 05 de dezembro de 2017 de autoria
da Vereadora Daniela Celuppi subscrito pelo Vereador Evandro Wessler - que cria o
Programa de Horta Comunitária do Município de Francisco Beltrão e dá outras
providências. A Senhora Presidente informou que o Executivo Municipal, através do ofício
de gabinete nº 672/2017 requereu que o Projeto de Lei nº 59/17 do Executivo fosse
deliberado em regime de urgência. Em discussão ao regime de urgência, não houve
manifestações e em votação foi aprovada por unanimidade a tramitação do Projeto de Lei
Nº 59/17 do Executivo em Regime de Urgência. Tendo em vista a urgência do Projeto
supramencionado, a Mesa propôs em conformidade com o Parágrafo Único do Artigo 129
do Regimento Interno, que o mesmo fosse deliberado em Único Turno de Deliberação.
Em discussão a deliberação em único turno, não houve manifestações e em votação foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, deixou o livro de inscrição a disposição dos
Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra em Grande Expediente. Não
havendo oradores inscritos, anunciou a pauta dos trabalhos da presente Sessão
Extraordinária, que consta da seguinte Ordem do Dia: Único turno de deliberação do
Projeto de Lei nº 59/17 do Executivo; único turno de deliberação do veto parcial ao Projeto
de Lei nº 38/17 do Legislativo. Em pauta o Projeto de Lei Nº 59/2017 do Executivo em
Único Turno de Deliberação. Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação parte
do lote urbano de propriedade do Estado do Paraná. O presente Projeto de Lei recebeu
uma Emenda Modificativa. Em discussão a emenda, não houve manifestações. Em
votação, foi aprovada por unanimidade. Em discussão ao inteiro teor do Projeto, o
Vereador Aires Tomazoni se manifestou sobre a importância do mesmo. Em votação, foi
aprovado por unanimidade, com emendas, em único turno de deliberação, o Projeto de
Lei nº 59/17 do Executivo e em consequência ficou aprovado em redação final. Em pauta
o veto parcial ao Projeto de Lei Nº 38/17 do Legislativo em único turno de deliberação. Em
discussão, não houve manifestações. Encerrada a discussão, a Senhora Presidente
solicitou que o Senhor Secretário fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores
para que se procedesse a votação secreta, e convidou os Vereadores Camilo Rafagnin e
o Pedro Claudionor dos Santos para que procedessem o escrutínio da votação secreta. A
votação apresentou o seguinte resultado: treze votos favoráveis. Em consequência do
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resultado apresentado a Senhora Presidente declarou mantido o veto parcial do Prefeito
Municipal ao Art. 5º do Projeto de Lei Nº 38/17 do Legislativo, com treze votos favoráveis
ao veto, em único turno de discussão e votação e em consequência do resultado
apresentado, em conformidade com dispositivos da Lei Orgânica Municipal, será enviado
ao Prefeito que promulgará a lei em quarenta e oito horas, ou do contrário, o silêncio do
Prefeito, decorrido o prazo estabelecido, importará em sanção, cabendo ao Presidente da
Câmara, obrigatoriamente em quarenta e oito horas promulgá-lo. Esgotada a Ordem do
Dia da presente Sessão Extraordinária a Senhora Presidente 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 de Souza Maciel
cumprimentou a todos os presentes agradecendo pela presença e agradeceu a todos os
servidores do Legislativo pelos trabalhos realizados durante o ano. Desejou a todos um
feliz natal e ano novo. Pela Ordem com a palavra o Vereador Aires Tomazoni comentou
sobre os Projetos do Executivo em Regime de Urgência, lembrou que o atual Prefeito
criticava essa pratica na gestão passada. Falou sobre os recursos que o Poder Legislativo
devolveu ao Executivo Municipal e pediu que sejam divulgados o valor total das
economias, incluindo todos os valores que a Câmara tem direito. A Vereadora Elenir
Maciel solicitou aparte e pediu que todos os Vereadores ajudem a divulgar os valores
economizados. O Vereador Aires desejou boas festas a todos e informou que estará
deixando a liderança da oposição. A Vereadora Franciele Schmitz solicitou aparte e
colocou a liderança do governo a disposição dos Vereadores da situação. Pela Ordem
com a palavra o Vereador Silmar Gallina declinou. Não havendo oradores mais oradores
inscritos, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos, em especial dos
Senhores Vereadores, encerrando a presente Sessão Extraordinária às dez horas e trinta
e oito 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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