ATA Nº 3662 – DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018. Aos dezenove 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 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 3661 da trigésima sexta 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: Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/18 Concede licença ao Prefeito Municipal para ausentar-se do País e dá outras
providências; Requerimento Nº 136/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff requer seja encaminhado Ofício ao Executivo Municipal e aos grupos de Rotary da
cidade, solicitando apoio para criar o PROGRAMA CIDADE AMIGA DO IDOSO EM
FRANCISCO BELTRÃO com a finalidade de incentivar o município adotar e medidas
para um envelhecimento saudável e aumentar a qualidade de vida da pessoa idosa;
Requerimento Nº 137/18 de autoria dos Vereadores Camilo Rafagnin e Daniela Celuppi
- requer seja encaminhado Ofício convidando à Professora Alexandra Vanessa de
Moura Baczinski (Coordenadora do Projeto de Extensão da Unioeste) para que na
Tribuna dessa Casa de Leis, em data a ser agendada, compareça para prestar
informações do motivo da não continuidade do projeto de extensão de “Formação de
Professores na Rede Municipal de Francisco Beltrão”, parceria entre Unioeste e SMEC;
Indicação Nº 159/18 de autoria do Vereador José Carlos Kniphoff - indicando que se
proceda denominação de vias e espaços públicos com o nome dos seguintes servidores
públicos pioneiros. Após a leitura das correspondências recebidas e expedidas a
Senhora Presidente determinou o encaminhamento do Projeto de Decreto Legislativo
Nºs 001/18 aos Senhores Vereadores e Comissões para estudos e emissão de
pareceres. A inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão dos Requerimentos nºs 136
e 137/18 e o encaminhamento da Indicação nº 159/18 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 do Projeto de Lei Nº 17/18 do
Executivo; Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 15/18 do Legislativo;
Discussão e votação dos Requerimentos Nºs 134 e 135/18; Discussão e Votação da
Moção de Aplauso Nº 007/18. Em pauta o Projeto de Lei Nº 17/18 do Executivo em
Segunda Discussão e Votação. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária do Município de Francisco Beltrão para o exercício de 2019. 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,
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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, com
emendas, em segunda discussão e votação o Projeto de Lei Nº 17/18 do Executivo e em
consequência ficou aprovado em redação final. Tendo em vista que a próxima matéria é
de autoria da Senhora Presidente, a mesma repassou a Presidência ao Vice-Presidente
Vereador Silmar Gallina. Em pauta o Projeto de Lei Nº 015/18 do Legislativo de autoria
da Vereadora Elenir Maciel em Segunda Discussão e Votação. Dispõe sobre a isenção
do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos, no âmbito do
município de Francisco Beltrão, para os eleitores convocados e nomeados, que tenham
prestado serviço eleitoral. Em discussão, a Vereadora proponente explicou o objetivo do
Projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sem emendas, em Segunda
Discussão e Votação e em consequência ficou aprovado em redação final. Encerrada a
discussão e votação o Vice-Presidente repassou a Presidência a Vereadora Elenir
Maciel. Em pauta o Requerimento Nº 134/18 de autoria da Vereadora Maria de Lourdes
Pazzini. Em discussão, a Vereadora Maria de Lourdes justificou o objetivo do
Requerimento que solicita informações da possibilidade de alterar o horário de
atendimento da unidade de saúde da comunidade de Assentamento Missões, como
sugestão das 10h00 as 16h00, para um melhor aproveitamento por parte da população.
Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta o Requerimento Nº 135/18 de
autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto. Em discussão, o Vereador Rodrigo justificou o
objetivo do Requerimento que solicita o encaminhamento de Ofício ao gerente da
Sanepar de Francisco Beltrão, Senhor Lindomar José Votteri e ao Executivo Municipal,
solicitando informações da previsão para conclusão da rede coletora de esgoto sanitário
na Avenida Atílio Fontana – Cidade Norte, para após realizar melhorias na referida
Avenida. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em pauta a Moção de Aplauso nº
007/18 de autoria da Mesa Diretora. Requer que seja endereçada MOÇÃO DE
APLAUSOS, em comemoração ao 15º aniversário do CLUBE PROERD em Francisco
Beltrão. Solicitamos, que a homenagem seja entregue no dia 26 de junho de 2018, após
os trabalhos legislativos. Em discussão, a Vereadora Elenir Maciel falou que este foi um
pedido do Clube Proerd. O Vereador José Carlos falou sobre o trabalho realizado pelo
Proerd e pediu que o Executivo Municipal ofereça mais apoio e incentivo ao Clube. Em
votação, foi aprovada 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 dos Projetos de Lei Nºs 16 e 34/18 do Executivo; Primeira
Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 10/18 do Legislativo; Discussão e votação dos
Requerimentos Nºs 136 e 137/18. Na sequência, a Senhora Presidente informou que em
atendimento ao Requerimento nº 115/18 de autoria do Vereador Rodrigo Inhoatto,
aprovado por essa casa de leis, após o término da presente sessão ordinária será
aberta a Segunda Sessão Extraordinária de dois mil e dezoito, para ouvir a Diretora do
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Debetran, Senhora Marilda Galvan Ribeiro, que prestará informações relativas a sua
área funcional. 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 cinco de junho 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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