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SESSÃO ORDINÁRIA N.o 808/2017
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente na sala de
sessões da câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às vinte horas, sob a
presidência do vereador Carlos Fantinel, sendo secretariado pela vereadora Eliane Giuliani Hoppe.
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 09
Projetos de Lei, 01 Pedido de Informação e 01 Pedido de Providências. A seguir o Senhor Presidente
pede a secretária que faça a leitura da mensagem n° 17/2017 e do Projeto de Lei n°. 18/2017 que
altera os anexos IV e V da Lei Municipal 1.533/2016 que estabelece o Plano de Carreira do
Magistério. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora
Eliane Hoppe diz que este projeto foi recentemente reformulado e nossa bancada acha que é muito
cedo para fazer novas alterações, portanto somos contra. Feita a discussão e tendo o parecer favorável
da comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente o mesmo é colocado em votação que
é aprovado por 5 votos favoráveis e 04 contrários da bancada do PMDB. Logo após o Senhor
Presidente pede a secretária que faça leitura da mensagem n° 19/2017 e do Projeto de Lei nO20/2017
que autoriza a contratação emergencial de 11 (onze) serviços gerais. Feita a leitura o mesmo é
colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine diz que gostaria que os projetos
fossem mais completos. Que fosse especificado o trabalho de cada um destes serviços gerais. Fazendo
uso da palavra a vereador Eliane diz que seria importante constar também o local de trabalhos destes
que serão contratados e pede vistas ao projeto. Em resposta o Senhor Presidente concorda que o
projeto deve vir mais completo, porém não há tempo hábil para ceder vistas uma vez que estes serviços
devem ser realizado logo para que o início das aulas as escolas estejam limpas para receber os alunos,
por isso eu peço a compreensão dos colegas e coloca o mesmo em votação que é aprovado por 5 votos
a 4. Em seguida o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n" 20/2017 e
do Projeto de Lei n°. 21/2017 que autoriza a contratação emergencial de 20 professores Classe A,
nível lI. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine
diz que mais uma vez contratação de 11 professores e nosso questionamento é se há necessidade de
tantos contratos. Em resposta o Senhor Presidente diz que temos professores se aposentando, outras
em licença gestante, algumas tinham 40 horas e agora tem 25 horas, isso tudo faz com que há essa
necessidade para que o ano letivo tenha continuidade. Novamente coma palavra a vereadora Carine
diz que neste ano vamos votar a favor, mas se não for feito concurso na próxima vez teremos outras
atitudes. Fazendo uso da palavra a vereadora Eliane diz que vou lutar para que o prefeito faça o
processo seletivo para dar oportunidade para todos. Feita a discussão e tendo o parecer favorável da
comissão de OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS o mesmo é colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Em continuidade o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem
n° 21/2017 e do Projeto de Lei n°. 22/2017 que dispõe sobre o cargo de coordenador da Unidade de
Saúde. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine
diz que criação de cargo é mais despesas para o município e nós não podemos compactuar com essa
ideia uma vez que se fala tanto em economizar para enfrentar a crise, portanto somos contra o projeto.
Feita a discussão o mesmo é colocado em votação que é aprovado por 5 votos a 4. A seguir o Senhor
Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n? 22/2017 e do Projeto de Lei nO.
23/2017 que autoriza a contratação emergencial de 01 monitor. Feita a leitura e nada havendo a
discutir o Senhor Presidente coloca o mesmo em votação que é aprovado por unanimidade.
Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem
n° 23/2017 e do Projeto de Lei n°. 24/2017 que autoriza tempordrl:a "de 01 oficial administrativo
previdenciário. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora
Carine diz que este cargo exige uma pessoa qualificada, que tenha o CPA 10 e de preferência com
experiência no assunto, por isso esperamos que o executivo faça a escolha certa para este cargo.
Fazendo uso da palavra o vereador Fabrício diz que eu acredito que o prefeito irá contratar alguém
experiente. 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 unanimidade. Logo após o Senhor Presidente pede
ao secretário que faça a leitura da mensagem n° 24/2017 e do Projeto de Lei n°. 25/2017 que concede
revisãoger~~es do exeCUldá outrasprovidências e o Projeto de Lei n".



26/2017 que concede revisão geral anual aos servidores do Legislativo Municipal. Feita as leituras e
nada havendo a acrescentar o Senhor Presidente tem o parecer favorável da comissão de FINANAÇS
E OÇAMENTO e coloca os mesmos em votação que são aprovados por unanimidade. Em seguida o
Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n° 26/2017 e do Projeto de Lei
n°. 27/2017 que autoriza a contratação temporária de 04 monitores de menores. Feita a leitura o
mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora Eliane pede se não há monitores
de menores concursados? Em resposta o Senhor Presidente diz que não foram chamados. Feita a
discussão o mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade. Continuando com os
trabalhos o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura do Projeto de Lei n°. 28/2017 que
altera o art. 2° e seu parágrafo único da Lei Municipal n". 1.578/2017. 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. A seguir o Senhor Presidente pede à secretária que faça a
leitura do Pedido de Informação n°. 01/2017 e do Pedido de Providências n° 01/2017. Feita as
leituras o Senhor Presidente diz que as mesmas serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Esgotada a
pauta do dia passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra a vereador Carine diz que
nossa bancada tenta votar de comum acordo, mas tem alguns projetos que ficam devendo informações
e se vierem mais completos vamos aprovar. Pedimos que assim que o novo oficial administrativo
previdenciário tome o posto venha até esta Casa para nos dizer como está a situação real do FUNDO.
Fazendo uso da palavra a vereadora Eliane cumprimenta todos os presentes e diz que vou procurar
falar com o prefeito para que seja realizado um processo seletivo simplificado para preenchimento
destes contratos, pois e a forma mais correta de procedimento. Também gostaria que as comissões
fizessem o seu papel que é se reunir e analisar os projetos com maior antecedência. Com a palavra o o
Senhor Presidente pede que seja encaminhado um ofício ao prefeito municipal para comparecer na
sessão ordinária de março para esclarecer assuntos relativo aos contratos e a possibilidade de se fazer
concurso público. 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.


