ATA Nº 3646 – DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e
dezoito, às catorze horas, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, 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 Pedro Claudionor dos Santos para que procedesse a
leitura de um trecho da Bíblia. Na sequência, colocou em discussão a Ata nº 3645 da
vigésima Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi aprovada por
unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em seguida, a Senhora
Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse conhecimento ao Plenário das
correspondências recebidas e expedidas: Projeto de Lei Nº 10/18 do Legislativo - Cria o
§ 3º do artigo 6º da Lei nº. 4.434 de 7 de dezembro de 2016, que trata da concessão de
diárias no âmbito do Poder Legislativo do Município de Francisco Beltrão; Requerimento
Nº 093/18 de autoria do Vereador Silmar Gallina - solicitando informações do
quantitativo de pacientes de Francisco Beltrão que estão na fila de espera nas diversas
especialidades para cirurgias eletivas, assim como de exames de imagem;
Requerimento Nº 094/18 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Daniela Celuppi
- solicitando balanço do mutirão de exames iniciado no ano passado, especificando as
clínicas contratadas e os exames realizados; Requerimento Nº 095/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando a aplicabilidade das Leis Municipais nº 3.941, de
14 de março de 2012, 2.873, de 19 de dezembro de 2001 e nº 4.494, de 13 de julho de
2017, referente a limpeza dos lotes baldios e abandonados; Indicação Nº 096/18 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda pavimentação asfaltica
na Travessa Las Palmas, no Bairro Júpiter; Indicação Nº 097/18 de autoria do Vereador
Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda operação tapa buracos na Rua Mato
Grosso, bairro Vila Nova; Indicação Nº 098/18 de autoria do Vereador Pedro Claudionor
dos Santos - indicando que se proceda pavimentação asfaltica na Rua Teresópolis até o
novo Contorno Leste, passando pela Comunidade Linha São Marcos; Resposta do
Deputado Estadual Wilmar Reichembach ao Ofício Nº 16/18. Após a leitura das
correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou o
encaminhamento do Projeto de Lei Nº 10/18 do Legislativo aos Senhores Vereadores e
Comissões para estudos e emissão de pareceres. A inclusão na ordem do dia da
próxima Sessão dos Requerimentos nºs 93, 94 e 95/18 e o encaminhamento das
Indicações nºs 96, 97 e 98/18 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 do Projeto de Lei Nº 009/18 do Executivo; Discussão
e votação dos Requerimentos Nºs 90, 91 e 92/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº 009/18
do Executivo em Segunda Discussão e Votação. Autoriza o Executivo Municipal a
realizar concessão administrativa com Fundação da Unidade Rotária de Francisco
Beltrão – FURBE. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado
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por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz, sem emenda, em
segunda discussão e votação e em consequência ficou aprovado em redação final. Em
pauta o Requerimento Nº 90/18 de autoria do Vereador Pedro Claudionor dos Santos.
Em discussão, o Vereador Pedro justificou o objetivo do Requerimento que solicita a
regulamentação da padronização visual dos veículos de táxis em Francisco Beltrão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz.
Em pauta o Requerimento Nº 91/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em
discussão, o Vereador Rodrigo explicou o objetivo do Requerimento que solicita
informações da viabilidade de proceder estudos e projeto técnico para ligação da Rua
Antonio Carneiro Neto com a Avenida Luiz Antonio Faedo. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento
Nº 92/18 de autoria da Vereadora Daniela Celuppi. Em discussão, não houve
manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora
Franciele Schmitz. 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 Emenda a Lei Orgânica Nº 25/18; Discussão e votação dos
Requerimentos Nºs 93, 94 e 95/18. 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 Camilo Rafagnin relatou
sua preocupação com a possibilidade de reformulação do SUS. Contou que ainda não
recebeu a resposta ao Requerimento que solicita o motivo do descumprimento da Lei
que trata do reajuste dos professores municipais e por esse motivo, informou que no dia
anterior, a bancada de oposição levou um pedido de providência ao Ministério Público
exigindo que o reajuste seja aplicado. Pela Ordem com a palavra o Vereador Silmar
Gallina contou que na última sexta-feira houve a assinatura da retomada das obras no
Colégio Suplicy. Informou ainda que mesmo com a estrutura deficitária, o Colégio
conseguiu a melhor média do Núcleo de Francisco Beltrão do SAEP. Encerrou
comentando sobre a estrutura do Colégio. 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 três de abril de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal, às catorze horas,
sendo encerrada a presente Sessão às catorze horas e vinte 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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