
SESSÃO ORDINÁRIA N.0 80512016
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro 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 Inácio da Silva, sendo secretariado pelo vereador Dorli E. Barichello.
Constatando apenas a ausência do vereador Gilberto Prochnow 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 dos presentes. Neste momento o Senhor
Presidente diz que temos na pauta do dia 12 Projetos de Lei. Logo após o Senhor Presidente pede ao
secretário que faça a leitura da mensagem n? 41/2016 e do Projeto de Lei n°. 47/2016 que autoriza a
contratação de 03 enfermeiras. Feita a leitura e nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente tem o
parecer favorável da comissão de obras e serviços públicos e coloca o mesmo em votação que é
aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida o Senhor Presidente pede ao secretário que faça
a leitura da mensagem n° 42/2016 e do Projeto de Lei nO. 48/2016 que autoriza a contratação
emergencial de 05 técnicas de enfermagem. Feita a leitura o mesmo é deixado em pauta por atender o
pedido de vistas da bancada do PMDB. Em continuidade o Senhor Presidente pede ao secretário que
faça a leitura da mensagem n° 43/2016 e do Projeto de Lei n°. 49/2016 que autoriza a contratação
temporária de uma fisioterapeuta. Feita a leitura este projeto também ficará em pauta atendendo
pedido de vistas do vereador Fabrício. A seguir o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a
leitura da mensagem n? 44/2016 e do Projeto de Lei nO. 50/2016 que dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária para 2017. Feita a leitura e nada havendo a discutir o Senhor
Presidente tem o parecer favorável da comissão de FI AÇAS E ORÇAMENTO e coloca o mesmo
em votação que é aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando com os trabalhos o Senhor
Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n" 45/2016 e do Projeto de Lei nO.
51/2016 que autoriza a contratação temporária de 02 médicos. Feita a leitura e nada havendo a
ressalvar o Senhor presidente tem o parecer favorável da comissão competente e coloca o mesmo em
votação que é aprovado por unanimidade dos presentes. Logo após o Senhor Presidente pede ao
secretário que faça a leitura da mensagem n? 46/2016 e do Projeto de Lei n°. 52/2016 que autoriza a
contratação emergencial de 06 serviços gerais. Feita a leitura e nada havendo a acrescentar o Senhor
Presidente tem o parecer favorável da comissão de OBRAS E SERViÇOS PÚBLlCOS e coloca o
mesmo em votação que é aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida o Senhor Presidente
pede ao' secretário que faça a leitura da mensagem n'' 47/2016 e do Projeto de Lei n°. 53/2016 que
autoriza a contratação temporária de uma assistente social e uma psicóloga. Feita a leitura o Senhor
Presidente deixa o projeto em pauta atendendo pedido de vistas de todos os vereadores. Continuando
com os trabalhos o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n° 48/2016 e
do Projeto de Lei n°. 54/2016 que autoriza a contratação de 02 motoristas para a secretaria da
educação. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra o vereador
Fabrício diz que enquanto não for realizada uma readequação do quadro funcional eu não votaria mais
projetos 'que tratam de contração de pessoal. A pedido do vereador João Ewaldo o Senhor Presidente
diz que este projeto ficará em pauta para ser votado em outra sessão. Em seguida o Senhor Presidente
pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n? 49/2016 e do Projeto de Lei n°. 55/2016 que
autoriza a contratação emergencial de 01 nutricionista, Feita a leitura e de comum acordo este
projeto também ficará para ser votado em outra oportunidade. Seguindo com os trabalhos o Senhor
Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n" 5012016 e do Projeto de Lei nO.
56/2016 que autoriza a contratação emergencial de 01farmacêutica. Fei.ta a leitura e nada havendo a
discutir o Senhor Presidente tem o parecer favorável da comissão coi~p~tente e coloca o mesmo em
votação que é aprovado por unanimidade dos presentes. Neste momento o Senhor Presidente diz que
os projetos encaminhados pelas mensagens 51, 52 e 53/2016 também ficarão em pauta por ter chegado
com pouco 'prazo para análise. Em seguida o Senhor Presidente diz que teremos que realizar uma
sessão extraordinária para votação do Orçamento e de comum acordo est~ sessão será realizado no dia
28/12 quarta-feira próxima, às 19 horas. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais.
Fazendo uso da palavra a vereador Carine cumprimenta todos os presentes e agradece ao companheiro
Gilberto Leonardi, pelo seu caráter, pela sua postura, sempre disposto a colaborar, foi um grande
companl~eiro e vai deixar saudades. Também quero agradecer o nosso colega Gilberto 'Prochnow que



não está presente, mas sempre foi um parceiro fiel e com uma postura irretocável, meu muito obrigado
a ele. Aos demais colegas quero deixar meu agradecimento pelo coleguismo, embora com algumas
divergências de ideias, o que é normal num processo democrático. Ao vereador Edaleo que vai subir
um pouco mais, que olhe para o povo no sentido amplo e não somente para os partidários, pois quem é
eleito deve administrar para todos e não somente para um partido. Quero desejar a todos, neste ano que
se inicia, muita saúde, paz e conquistas a todos nós. Fazendo uso da palavra o vereador Gilberto
Leonardi cumprimenta todos os presentes e agradece a colega Carine pelas palavras e dizer que meus
companheiros de partido nestes quatro anos só tenho a agradecer por tudo o que pudemos fazer juntos.
Se errei peço desculpas, mas sempre tentei fazer o melhor o que é correto. Desejo a todos os
vereadores que irão permanecer nesta Casa e aos novos vereadores que façam um bom trabalho e que
procurem defender sempre os mais necessitados e os trabalhadores de um modo geral. Agradeço aos
demais colegas pelo companheirismo e respeito e dizer que aprendi muito nestes quatro anos.
Obrigado a todos. Fazendo uso da palavra o vereador Dorli cumprimenta todos os presentes e agradece
a todos e diz que neste tempo que passamos juntos aprendi muito pra vida pessoal e profissional. Foi
uma caminhada interessante com muitos desafios, ouvindo as comunidades e anseios da sociedade,
debates maravilhosos onde pudemos crescer muito. Estou saindo desta Casa ciente de que fiz o melhor
que pude, gostaria de fazer mais, mas algumas coisas não estavam no nosso alcance. Quero agradecer
a todos vocês por ter me proporcionado este crescimento e pelo coleguismo que tivemos nestes anos.
Também quero desejar um Feliz Natal, embora atrasado e um feliz 2017 com muito progresso,
sabedoria e respeito ao próximo. Aos novos vereadores quero desejar um bom trabalho nos próximos
quatro anos, que procurem fazer o melhor pelo município e pelo nosso povo. Fazendo uso da palavra o
vereador Fabrício cumprimenta todos os presentes e deseja um feliz Natal a todos e o ano de 2017
com muita paz, sabedoria e prosperidade. Quero agradecer a todos por terem me compreendido,
mesmo com divergências de ideias, que faz a gente crescer. Num processo democrático devemos
sempre ouvir os outros para enriquecimento de nossas ideias. Para que o município possa crescer é
necessário deixar de lado a questão partidária e administrar com consciência e sabedoria. Onde entra a
questão partidária não funciona, faz mal para a sociedade e deixando isto de lado faz com que
buscamos soluções para nossos problemas. Defendendo minhas ideias eu comprei brigas, mas acredito
que valeu a pena porque mais adiante poderemos colher os frutos. Quero repetir aqui o que disse antes
"enquanto não houver uma readequação do quadro funcional dos servidores do município" eu não voto
mais projetos que tratam de contratações. Se queremos fazer alguma coisa pelo município temos que
fazer diferente e não somente falar. Estou entrando no setor de empreendedorismo, procurando buscar
novas oportunidades, mas as coisas não estão fluindo, dá a impressão que as pessoas estão perdendo a
alegria de viver. Acredito que com o prefeito Alemão algumas coisas vão mudar, coisas que vão ao
interesse da comunidade. Na questão das contratações não tive e não tenho nada pessoal, temos que
ver o q.ue realmente precisa e quantos serão necessários. Enquanto os cargos em comissões forem
aumentando não se pode dar um aumento real de salário, nós teremos uma quadro funcional,
debilitado, desmotivado e desqualificado. Tem muitos servidores que estão aí somente pelo fim do
mês. Fazendo uso da palavra o vereador João Ewald~ cumprimenta todos os presentes e diz que'
embora houve algumas discussões entre nós, no final permanece a amizade construída nestes quatro
anos. Sobre a questão das contratações foi muito importante o que o colega Fabrício falou, muitos
contratos, pouco trabalho, pouca motivação, muitos estão só para o fim do mês. Esperamos que o
prefeito neste período se organize e realize concurso público procurando enxugar a máquina
administrativa para que os servidores sejam mais valorizados e voltem a tem interesse pelo trabalho e
pelo desenvolvimento do município. Quero deixar um feliz ano novo com muita saúde, paz e harmonia
entre todos. Fazendo uso da palavra o vereador Edaleo curnprirnerjta todos os presentes e diz que
depois de 16 anos nesta Casa estarei me ausentando. Vou sentir niuitâssaudades, mas acredito que
quem vai me substituir fará um grande trabalho e talvez no futuro poderemos retomar a este poder.
Quero agradecer a todos vocês e a todos os colegas que tive nestes 16 anos, muita gente boa. Quero
mencionar algumas como a vereador Juliana foi uma excelente vereadora, o vereador Paulo Sari um
grande colega, mesmo sendo de partido contrário sempre nos apoiou nos projetos. O vereador Fabrício
que é um dos vereadores mais inteligentes que já conheci. O vereador Dorli nos ajudou muito, usando
da oportunidade de trabalhar na EMA TER nos ajudou muito nos trabalhos do legislativo. O servidor
desta Casa Heitor que sempre me atendeu prontamente em todos os meus pedidos com muita
competência. Me auxiliou nos anos em que fui presidente com muita presteza. Agradecer a todos os



colegas que não foram mencionados, mas que me ajudaram a crescer muito. Não sou de falar muito.
mas gosto de ouvir, porque desta forma aprendemos mais. Algumas divergências sempre houve e
sempre haverá, mas nós somos capazes de entender que ideias diferentes faz com que aprendemos
mais. Quero desejar a todos um ano novo com muita saúde, amizade e respeito. Quanto aos projetos de
contratação foi um pedido do Alemão para antecipar as coisas. Este ano para mim foi completo.
Ganhei as eleições, o grêmio foi campeão e o Internacional, rebaixado. Fazendo uso da palavra o
Senhor Presidente vereador Milton cumprimenta todos os presente e diz que divergências de ideias é
normal o importante é que permanece o coleguismo e o respeito. Quero agradecer a todos os colegas a
compreensão e a ajuda nesta caminhada a frente deste legislativo, procuramos fazer o melhor. Se
houve falhas peço desculpas. Aos novos colegas desejamos que façam o melhor para o município, pois
desta forma todos nós sairemos ganhando. Obrigado a todos e muita saúde e paz neste ano que se
inicia. Ninguém mais a fazer uso da palavra 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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