ATA Nº 3647 – DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos vinte e três 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 José Carlos Kniphoff para que procedesse a leitura de
um trecho da Bíblia. Na sequência, colocou em discussão a Ata nº 3646 da vigésima
primeira Sessão Ordinária, não havendo manifestações, em votação foi aprovada por
unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz. Neste momento, a
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini solicitou a suspensão da sessão por três minutos.
Reabertos os trabalhos, a Senhora Presidente solicitou que o Senhor Secretário desse
conhecimento ao Plenário das correspondências recebidas e expedidas: Requerimento
Nº 096/18 de autoria da Mesa Diretora - solicitando informações da viabilidade de
alteração do art. 72 e art. 83, inciso V, da Lei Municipal nº 4.106/2013, criando a licença
natalidade de 180 dias, a ser concedida a qualquer dos pais, em substituição à licença à
gestante, independente da idade do adotado (de zero a dezessete anos e 11 meses) e
de no mínimo 15 dias ao pai servidor público; Requerimento Nº 097/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Inhoatto - solicitando o cronograma de implantação de placas de
identificação de logradouros nos bairros; Indicação Nº 099/18 de autoria da Vereadora
Maria de Lourdes Pazzini - indicando que se proceda pavimentação asfaltica na Rua
São Matheus, no Bairro Industrial; Indicação Nº 100/18 de autoria da Vereadora Maria
de Lourdes Pazzini - indicando que se proceda operação tapa buracos na Rua
Pernambuco; Convite da Secretaria Municipal de Cultura - para solenidade de abertura
da 1ª Semana de Artes Plásticas, no dia 23 de abril, às 19h30; Ofício Nº 64/18 do
Gabinete do Deputado Estadual Wilmar Reichembach em resposta ao Ofício Nº 06/18;
Ofício nº 256/2018 do Ministério da Saúde - em resposta ao Requerimento Nº 29/2018;
Ofício da Câmara dos Deputados - sobre os recursos do orçamento da União pagos ao
Município; Apresentação do Centro de Eventos Dom Zu. Após a leitura das
correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou a suspensão
da sessão por três minutos. Reabertos os trabalhos, determinou a inclusão na ordem do
dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 96 e 97/18 e o encaminhamento das
Indicações nºs 99 e 100/18 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
se manifestou sobre a proposta de emenda a Lei Orgânica n º 25/18. Não havendo mais
oradores inscritos, a Senhora Presidente anunciou a pauta dos trabalhos da presente
Sessão que consta da seguinte ordem do dia: Primeira Discussão e Votação da
Proposta de Emenda a Lei Orgânica Nº 25/18; Discussão e votação dos Requerimentos
Nºs 93, 94 e 95/18. Em pauta a Proposta de Emenda a Lei Orgânica Nº 25/18 de autoria
da Vereadora Maria de Lourdes Pazzini, subscrita pelos Vereadores Rodrigo Inhoatto,
José Carlos Kniphoff, Valmir Antonio Tonello e Ademir dos Santos Walendolff em
Primeira Discussão e Votação. Altera a Lei Orgânica Municipal, acrescentando o art. 88Página 1 de 2

A, para instituir o Orçamento Impositivo no âmbito municipal e, dá outras providências. A
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini solicitou a retirada de pauta da proposta por quinze
dias. Em pauta o Requerimento Nº 93/18 de autoria do Vereador Silmar Gallina. Em
discussão, o Vereador Silmar justificou o objetivo do Requerimento que solicita
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. Em votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora
Franciele Schmitz. Em pauta o Requerimento Nº 94/18 de autoria dos Vereadores
Camilo Rafagnin e Daniela Celuppi. Em discussão, não houve manifestações. Em
votação, foi aprovado por unanimidade, com ausência da Vereadora Franciele Schmitz.
Em pauta o Requerimento Nº 95/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em
discussão, justificou o Requerimento que solicita a aplicabilidade das Leis Municipais
referente a limpeza dos lotes baldios e abandonados. 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: Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 96 e 97/18. Na
sequência, a Senhora Presidente informou que após a sessão do dia vinte e quatro de
abril haverá homenagem em comemoração aos dez anos de implantação do Batalhão
da Patrulha Escolar Comunitária. Em seguida, deixou o livro de inscrição à disposição
dos Senhores Vereadores que quisessem fazer uso da palavra em Explicações
Pessoais. Não havendo 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 quatro de abril de dois mil e dezoito, no
Plenário da Câmara Municipal, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às
catorze horas e trinta 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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