
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 774/2016
Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na sala de
sessões da câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às vinte horas, sob a
presidência do vereador Milton Tnácio da Silva, sendo secretariado pelo vereador Carlos Fantinel.
Constando a presença de todos os vereadores e, portanto, havendo número regimental, o Senhor
Presidente invoca a proteção Divina para esta Casa, declara aberta a sessão e coloca em discussão a ata
da sessão anterior. Nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coloca a mesma em votação que foi
aprovada por unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente diz que temos na pauta do dia 02
Projetos de Lei e O 1 Pedido de Providências. Logo após o Senhor Presidente pede ao secretário que
faça a leitura da mensagem n? 03/2016 e Projeto de Lei n° 04/2016 que autoriza a contratação
emergencial de um fisioterapeuta. Feita a leitura e nada havendo a ressalvar o mesmo é colocado em
votação que é aprovado por unanimidade, após receber o parecer favorável da comissão do OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS. Em seguida o senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da
mensagem n". 04/2016 e do Projeto de lei nO. OS/2016 que autoriza a contratação emergencial de 07
professores Classe A, nível II e 06 serviços gerais. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão.
Fazendo uso da palavra a vereadora Carine diz que mais uma vez estão tentando passar por cima do
Plano de Carreira do Magistério. No art. 25, 30 e 31 diz que a preferência é de suplementação para os
professores que fazem parte do quadro de servidores. Sei de cinco professores que foram pedir
suplementação e pela lei somente pode ser contratados outros professores mediante a desistência de
professores suplementares. O concurso realizado em 2014 ainda está na vigência e tem pessoas na lista
de espera para serem chamados para serviços gerais. Porque então fazer concurso se quando precisa de
servidores fazem contratos? Em aparte o vereador Fabrício diz que não é a primeira vez que é
aprovado projeto de contratos com pessoas na lista de espera. Fazendo uso da palavra o vereador
Carlos diz que a justificativa do prefeito é o princípio da economicidade. Se o servidores irá se afastar
por um determinado período e depois retomar é melhor contratar por este período do que chamar
alguém do concurso que ficará até se aposentar. Novamente com a palavra o vereador Fabrício diz
que todas as vagas existentes foram preenchidas para chamar novos concursados é necessário que se
crie mais vagas. Eu acredito que o prefeito não deve ser louco de passar por cima de uma lei.
Novamente com a palavra a vereador Carine diz que se aprovarmos este projeto estaremos passando
por cima. de uma lei do município e em nome de nossa bancada eu peço vistas ao projeto para ser mais
estudado. Novamente com a palavra o vereador Fabrício diz que eu também entendo que devemos
respeitar as leis e principalmente um plano de carreira. Reclamamos do que acontece lá fora e nós aqui
não fazemos diferente. Acho que temos que ver a fundo esta questão para não cometermos nenhuma
gafe. Neste momento o Senhor Presidente diz que o Projeto ficará em pauta para a próxima sessão. A
seguir o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura do Pedido de Providências n°
04/2016 de autoria do vereador Gilberto Leonardi que pede a limpeza da rua próximo a residência da
Sra. Sueli Dutro na Rua Mostardeiro. Feita a leitura o Senhor Presidente diz que o mesmo será
encaminhado ao prefeito municipal. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais.
Fazendo uso da palavra o vereador Gilberto Leonardi cumprimenta todos os presentes e diz que esta senhora
me procurou relatando o problema e eu disse que faria a minha parte que era pedir ao prefeito, mas que se
fariam o serviço dependia do prefeito. Quanto ao projeto que está em pauta entendo que devemos chamar quem
está no direito. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara
encerrada esta sessão e eu secretário lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será
devidamente assinada. ----_•...,.......--- -
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