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SESSÃO ORDINÁRIA N.o 801/2017
Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente na sala de sessões da
câmara municipal ele vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às vinte horas, sob a presidência do
vereador Carlos Fantinel, sendo secretariado pela vereadora Eliani Giuliani Hoppe. Constatando
apenas a. ausência do vereador Emerson Leonardi 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 10 Projetos de Lei. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente diz que temos que votar
as comissões permanentes desta Casa. Feita a eleição a Comissão de Constituição e Justiça ficou
assim constituída. Presidente: Fabricio do Couto Rampelotto, Secretário: Car ine Bressa Fantinel e
Relator: Milton Inácio da Silva. A Comissão de Finanças e Orçamento é composta desta forma.
Presidente: João Ewaldo Schlosser, Secretário: Carlos Alberto Fogliarini e Relator: Milton lnácio
da Silva. A comissão ele Obras e Serviços Públicos ficou constituída desta maneira: Presidente:
Milton l nácio ela Silva; Secretário: Eliane G. Hoppe e Relatar: José Régis Borelin (Valdomiro Fiss)
e a Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente ficou desta forma constituída.
Presidente: José Régis Bordin (Valdorniro Fiss); Secretário: Emerson Leonardi e Relator: Milton
Inácio da Silva. Logo após o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n°
0112016 e do Projeto de Lei nO. 01/2016 que autoriza a contratação emergencial de 05 técnicas de
enfermagem. Feita a leitura e o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereador
pede vistas ao projeto pelo fato de ter chegado com pouca antecedência. Com a palavra o Senhor
Carine Prc.sidcnte diz que eu entendo a posição da colega, que é preciso ter um trâmite legal, mas
somente em casos extremos como este eu poço que compreendam, pois temos que votar estes projetos
para que não parem os trabalhos administrativos, principalmente na área da saúde. A vereadora Carine
solicita ao presidente que fica no compromisso de cobrar um concurso público ao prefeito. Em
resposta o Senhor Presidente diz que certamente cobraremos do prefeito a realização do concurso
público, urna vez que ele mesmo prometeu que vai fazer. Quanto a questão de quem e quantos
contratados é urna questão administrativa. O prefeito deve saber quantos precisa. Em aparte o vereador
Carlos Alberto pede se o contrato com o hospital está em vigor ou não. Em resposta o Senhor
Presidente diz que o contrato acabou, mas o prefeito terá que fazer um novo contrato, pois tem que ter
um hospital de referência e acredito que este contrato não será nos mesmos moldes que o anterior.
Novamente COI11a palavra a vereadora Carine diz que concorda em aprovar estes projetos, mas de
agora em diante se os projetos não vierem com tempo hábil não serão mais votados na mesma sessão.
Caso contrário nossa bancada se absterá de votar ou votará contra. Feita a discussão e tendo o parecer
favorável da comissão de OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS o mesmo é colocado em votação que é
aprovado por ~lJl(llli~ni~~:l.dedos J2[esentes. Em seguida o Senhor Presidente pede ao secretário que faça
a le itura ela mensage m n" 02/20 I7 e do P ro jeto de Lei nO. 02/2017 que autoriia a contrafação
temporária de 01 fisioterapeuta. Feita a leitura e nada havendo a discutir o mesmo é colocado em
votação que é aprovado por unanimidade dos presentes Em continuidade o Senhor Presidente pede ao
secretário que faça a leitura da mensagem n° 03/2017 e do Projeto ele Lei nO. 03/2017 que autoriza a
contratação temporária de lima assis/ente social e uma psicóloga. Feita a leitura e nada havendo a
acrescentar o mesmo (: colocado em votação que é aprovado por ~lI1animidade dos presentes. A seguir
o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n" 04/2017 e do Projeto de Lei
n". 04/2012 que autoriza a contratação temporária de 02 motoristas. Feita a leitura e nada havendo a
discutir O Senhor Presidente tem o parecer favorável da comissão de OBRAS E SERViÇOS
PÚ BLICOS e coloca o mesmo em votação que é aprovado '•.15'91' unan imidade dos presentes.
Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem
n° OS/2017 e do I~roieto de Lei n°. OS/2017 que autoriza a contratação emergencial de um
nutricionista. 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 aprovaelo por unanimidade dos presentes.
Logo após o SCI111Cil' Presidente pecle ao secretário que faca a leitura da mensagem n° 06/2017 e do
PnU~J!uleJ..:~LI!~.:...º_0L~O17 que autoriza a contratação de um coordenador do eRAS. Feita a leitura e
nada havendo a acrescentar o Senhor Presidente tem o parecer favorável da comissão ele OBRAS E
SERViÇOS PÚBLICOS e coloca o mesmo em votação que é aprovado por unanimidade dos
presentes. Emseguida o Senhnr preSident~~e faça a lohgem n"



07/2017 e do Projeto de Lei na. 07/2017 que autoriza a contratação temporária de uma terapeuta
ocupacional. Feita a leitura e nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coloca o mesmo em
votação que é aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando com os trabalhos o Senhor
Presidente pede 80 secretário que faça 8 leitura da mensagem n" 08/2017 e do Projeto de Lei na.
08/2017 que ausoriza a contratação de quatorze agentes de Mãe Soda/ PIM e 01 Coordenador deste
Programa. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora
Carine pede se há necessidade de quinze servidores para este programa? Em resposta o Senhor
PresiderÚ:.~_diz que nós estamos autorizando o executivo a contratar até 15 servidores, mas o prefeito é
quem deve saber quantos vão ser contratados. Talvez não haja necessidade de preencher todos estes
cargos. Novamente com a palavra a vereadora Carine diz que minha preocupação é com a crise
financeira para que não fique inviável. Em resposta o Senhor Presidente diz que eu acredito que o
executivo esteja consciente da crise financeira que assola nosso país. Feita a discussão e tendo o
parecer favorável da comissão competente o Senhor Presidente coloca o mesmo em votação que é
aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a
leitura da mensagem n? 09/2017 e do Projeto de Lei na. 09/2017 que dá nova redação ao ar/o 198 e
incisos da Lei Municipal n". 1.488/2015. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo
uso da palavra a vereadora Carine diz que não entendi o projeto e gostaria que alguém nos explicasse.
Fazendo uso da palavra o vereador Fabrício concorda com a vereadora Carine e diz que temos que ter
mais explicações. Neste momento o Senhor Presidente diz que o projeto ficará em pauta para a
próxima sessão. Seguindo com os trabalhos o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura
da mensagem 11" 10/2017 e do Projeto de Lei na. 10/2017 que autoriza a contratação emergencial de
06 serviços gerais. Feita a leitura e nada havendo a discutir O Senhor Presidente tem o parecer
favorável da comissão competente e coloca o mesmo em votação que é aprovado por unanimidade dos
presentes. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra a
vereador Ca ri 11 ~ cu m pri menta todos os presentes dá as boas v indas aos que retomam a esta Casa.
Nosso colega Emerson não pode estar presente e esperamos que isto não seja uma constante. Foi eleito
pelo povo e tem o direito de exercer seu mandato. Nestes quatro anos que passaram se falou muito e se
cumpriu pouco. Não estarnos aqui para atrapalhar e queremos o melhor para o município. Quero
agradecer aos eleitores que me proporcionaram representa-Ias nesta Casa. Parabéns ao prefeito
municipal pela vitória e desejar que faça um grande trabalho e procure atender primeiro as pessoas e
depois o partido. Fazendo uso da palavra o vereador Carlos Alberto cumprimenta todos os presentes e
diz que a questão cio concurso já está sendo urgente para que não fique sempre enviando projetos de
contratação. Esperamos que não haja mais desculpas como em outros anos. Parabéns a quem se elegeu
e feliz ano novo a todos. Fazendo uso da palavra a vereadora Eliane cumprimenta todos e diz que
mesmo que haja uma necessidade urgente de se fazer concurso, esperamos que estes contratados sejam
escolhidos de urna forma seletiva para dar oportunidade para mais pessoas. Quero agradecer a todos os
que depositaram sua confiança em mim e me proporcionaram esta nova experiência. Estou muito feliz
e peço desculpas de alguns erros, pois ainda sou inexperiente. Fazendo uso da palavra o vereador
Milton cumprimenta lodos os presentes e dá boas vindas a todos e diz que temos que trabalhar juntos
para que tudo vá bem e desta forma todos sairemos ganhando. Agradecer a todos que votaram em mim
me proporcionando estar aqui mais uma vez nesta Casa. Que o ano novo seja cheio de prosperidade.
Fazendo uso ela palavra o vereador Fabrício cumprimenta todos os presentes e diz que há uma
necessidade urgente de fazerurna readequação do quadro funcional. O Prefeito tem consciência e sabe
do risco. Não podemos colocar a questão partidária acima dos interesses da comunidade. Acredito no
prefeito Alemão e tem coragem de fazer o que é necessário e o que queremos por Dona Francisca.
Fazendo uso da palavra o vereador João Ewaldo cumprimenta todos os presentes e diz que desde 2012
que não ternos concurso e realmente é urgente que se faça para qtlé'.0: F.UNDO não seja ainda mais
prejudicado. Feliz 2017 a todos. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente cumprimenta todos os
presentes e diz que agradeço a confiança dos colegas sobre a votação dos projetos, gosto do diálogo,
acho que é a melhor forma de resolver as coisas. Vamos tentar fazer o melhor para que nossos filhos
não nos cobrem 110 futuro. Prefeito pensa de uma maneira e acredito que possa acertar mais do que
errar e nós temos que auxiliar. Trabalhando juntos vamos vencer. Quero agradecer aos eleitores que
depositaram sua confiança em mim e desejar a todos um bom trabalho neste ano. Ninguém mais a
fazer uso da palavra o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada esta sessão
e eu secretário lavrei ,1 presente ata que após lida e achada conforme será devidamente assinada.
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