ATA Nº 3660 – DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos doze dias do mês de junho 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. Em
seguida, colocou em discussão a Ata nº 3659 da trigésima quarta 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 133/18 de autoria da
Vereadora Daniela Celuppi - requer que seja encaminhado Ofício à Direção da
Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS, solicitando o embasamento legal
em dispensar o título de especialista em psiquiatria para atendimento no Centro
Regional de Especialidades – CRE. Solicitamos ainda informações se existe algum
protocolo ou norma do Conselho Regional de Medicina, sobre a permissão de médico
não-psiquiatra para atender essa especialidade; Indicação Nº 155/18 de autoria da
Vereadora Maria de Lourdes Pazzini - indicando que se proceda implantação de
iluminação no campo de futebol Ouro Verde, na Comunidade Km 20; Indicação Nº
156/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto - indicando que se proceda melhorias
com cascalhamento nas estradas da Comunidade Rio Tuna, mais precisamente na
estrada que da acesso a propriedade da família Zanini; Convite da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura juntamente com o Comandante do Batalhão da Polícia Escolar
para formatura do Proerd, no dia 12 de junho de 2018, as 19h. Após a leitura das
correspondências recebidas e expedidas a Senhora Presidente determinou a inclusão
na Ordem do Dia da próxima Sessão do Requerimento nº 133/18 e o encaminhamento
das Indicações nºs 155 e 156/18 ao Executivo Municipal para estudos e viabilidade de
atendimento e a devida destinação das demais correspondências. 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 que consta da seguinte ordem do dia: Segunda
Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 31 e 32/18 do Executivo; Segunda
Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 009/18 do Legislativo; Discussão e votação
dos Requerimentos Nºs 130, 131 e 132/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº 31/18 do
Executivo em Segunda Discussão e Votação. Declara de interesse social para fins de
regularização fundiária área que especifica, estabelece critérios e procedimentos de
regulamentação para fins de moradia e dá outras providências.(Conjunto Habitacional
Terra Nossa). Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade, sem emendas, em Segunda Discussão e Votação e em consequência
ficou aprovado em redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 32/18 do Executivo em
Segunda Discussão e Votação. Altera a 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” para aumentar número de vagas para cargos de provimento efetivo e
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alterar o vencimento do cargo de ATENDENTE DE FARMÁCIA 40H. Em discussão, não
houve manifestações. Em seguida a Senhora Presidente solicitou que o Senhor
Secretário fizesse a chamada dos Senhores Vereadores para que se procedesse a
votação nominal: 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 Pedro Claudionor dos
Santos votou favorável, Vereador Rodrigo Inhoatto votou favorável, 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 32/17 do Executivo e em consequência ficou aprovado em
redação final. Em pauta o Projeto de Lei Nº 009/18 do Legislativo de autoria do Vereador
Valmir Antonio Tonello em Segunda Discussão e Votação. Proíbe a inauguração e
entrega de obras públicas inacabadas, ou que não atendam a finalidade a que se
destinam, no Município de Francisco Beltrão – Estado do Paraná. Em discussão, não
houve manifestações. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emendas, em
Segunda Discussão e Votação e em consequência ficou aprovado em redação final. Em
pauta o Requerimento Nº 130/18 de autoria do Vereador Camilo Rafagnin. Requer que
seja encaminhado Ofício ao Executivo Municipal, através do Setor Competente,
solicitando a denominação das entidades (conveniadas ou não) que o município arca
com as despesas de água e luz. Em discussão,não houve manifestações. Em votação,
foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 131/18 de autoria do
Vereador Aires Tomazoni. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 132/18 de autoria do Vereador
Silmar Gallina. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. 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 17/18 do Executivo; Primeira Discussão e Votação da
Proposta de Emenda a Lei Orgânica Nº 25/18; Primeira Discussão e Votação do Projeto
de Lei Nº 15/18 do Legislativo; Discussão e votação do Requerimento Nº 133/18. Na
sequência, a Senhora Presidente 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 dezoito de junho de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara
Municipal, às catorze horas, sendo encerrada a presente Sessão às catorze horas e
quinze. O arquivo de áudio na íntegra desta Sessão encontra-se arquivado na
Secretaria.

ELENIR DE SOUZA MACIEL
PRESIDENTE

LEONARDO MAZZON GARCIA
1º SECRETÁRIO
Página 2 de 2

