
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 80912017
Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente na sala de sessões da
câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às dezenove horas, sob a
presidência do vereador Carlos Fantinel, sendo secretariado pela vereadora Eliane Giuliani Hoppe.
Constando 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. Neste momento o Senhor Presidente diz que temos na
pauta do dia 09 Projetos de Lei e 02 Pedido de Providências. A seguir o Senhor Presidente pede a
secretária que faça a leitura da mensagem n° 26/2017 e do Projeto de Lei n°, 29/2017 que autoriza a
contratação de um agente de combate a endemias. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão.
Fazendo uso da palavra a vereador a Carine diz que nossa bancada se posiciona contrário a aprovação
porque em primeiro lugar; uma só pessoa não poderá dar conta do recado e em segundo lugar; nós
temos os agentes de saúde que poderiam fazer este trabalho. Considerando que já temos muitos
contratos e que as prefeituras se encontram com dificuldades financeiras é hora de economizar.
Fazendo uso da palavra o vereador João diz que para que a prefeitura receba esta verba do estado de
combate a endemias é exigência que se tenha este contrato. 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 4 votos favoráveis e 3 contrários da bancada do PMDB. Logo após o Senhor Presidente. pede a
secretária que faça leitura da mensagem n° 27/2017 e do Projeto de Lei n° 30/2017 que dá nova
redação ao art. 49 da Lei Municipal n°. 1.477/2015. Feita a leitura e nada havendo a discutir o mesmo
é colocado em votação que é aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente pede a
secretária que faça a leitura da mensagem n? 28/2017 e do Projeto de Lei n°, 31/2017 que institui o
sistema de sobreaviso no serviço público municipal. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão.
Fazendo uso da palavra o vereador João diz que procurou falar com a secretária de administração e ela
não conseguiu explicar estas mudanças e, portanto, eu peço vistas ao projeto. Neste momento o Senhor
Presidente concede vistas do projeto ao vereador João e pede à secretária que faça a leitura da
mensagem n°. 2912017 e do Projeto de Lei n°, 32/2017 que autoriza a contratação de 04 técnicos
administrativos da saúde. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a
vereadora Carine diz que são muitos projetos de contratação e acho que temos que ir mais devagar,
acredito que o município não poderá suportar todos estes gastos e nossa bancada é contrária a
aprovação. 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 4 votos favoráveis e 3 contrários. Em continuidade
o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da mensagem n° 30/2017 e do Projeto de Lei
n°, 33/2017 que autoriza a contratação emergencial de um farmacêutico. Feita a leitura o mesmo é
colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine pede se o cargo de farmacêutico
de 20 horas que foi aprovado recentemente continua valendo ou este vem para substituir o primeiro?
Em resposta o vereador João diz que a profissional contratada de 20 horas saiu e será contratado
apenas uma de 40 horas. Feita a discussão e tendo o parecer favorável da comissão competente o
mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente pede a
secretária que faça a leitura da mensagem n" 31/2017 e do Projeto de Lei n°, 34/2017 que autoriza a
permissão de uso remunerado do Quiosque da Praça Pe. José Iop. Feita a leitura o mesmo é colocado
em discussão. Fazendo uso da palavra o vereador Fabrício diz que o período de isenção é muito curto
e será praticamente só no inverno e para que o locatário tenha um fôlego é imprescindível estender este
prazo de isenção. Neste momento o Sr. Presidente deixa o projeto em pauta para uma próxima sessão.
Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente pede a secretária que faça a leitura da mensagem n°
33/2017 e do Projeto de Lei n°, 36/2017 que autoriza a permissão' ae'uso remunerado de imóvel que
especifica. (escola São Carlos). Feita a leitura 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°
34/2017 e do Projeto de Lei nO,37/2017 que autoriza a contratação emergencial de um professor
Classe A, nivel Il. Feita a leitura e nada havendo a acrescentar 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. Em seguida o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n?
37/2017 e do Projeto de Lei n°, 40/2017 que autoriza a contratação emergencial de 02 agentes
comunitários da saúde, Feita a leitura e nada havendo a discutir o Senhor p~.f i~dentetem o parecer
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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 Providências n°. 02 e
03/2017. 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 cumprimenta todos os presentes e diz que estamos dando o "ponta pé inicial" desta
jornada e nós queremos ser parceiros da administração para uma boa gestão. Não concordamos com
alguns projetos porque na nossa visão não são necessários. Nosso município é pequeno e acredito que
incentivando os servidores que temos não há necessidade de se contratar tantos profissionais. Mais
uma vez nosso colega de bancada, o vereador Emerson Leonardi não pode se fazer presente na sessão
porque foi levar o prefeito a Porto Alegre. Eu quero acreditar que o prefeito não esteja fazendo isso de
propósito. Tem outros motoristas no quadro de pessoal que poderia ter feito esta corrida. Esperamos
que o prefeito reconsidere isto e deixe o vereador exercer sua função ou vamos pensar que isto é uma
perseguição política. Fazendo uso da palavra a vereadora Eliane cumprimenta todos os presentes e
pede a todos os vereadores que tem intimidade com algum deputado federal que peça a eles que não
votem a favor da reforma da previdência como está sendo apresentado hoje. É mais um golpe
principalmente contra os agricultores que dificilmente poderão se aposentar um dia. Quero deixar
meus parabéns a todas as mulheres franciscanas pela passagem do seu dia. Deixo a sugestão para que a
câmara faça um evento em homenagem a mulher para o próximo ano. Quanto ao nosso colega
Emerson eu faço minhas as palavras da colega Carine. Fazendo uso da palavra o vereador Fabrício
cumprimenta todos os presentes e parabeniza todas as mulheres pela passagem do seu dia e
compartilho com a ideia da vereadora Eliane, pois em tudo onde a mulher coloca a mão vai bem.
Temos que enaltecer o real valor que ela tem em nossas vidas. Quanto ao projeto de isenção de aluguel
é uma boa iniciativa. Realmente temos que valorizar quem tem ideias empreendedoras, pois é desta
forma que vamos gerar empregos e desenvolvimento. O quiosque é uma questão delicada. Que fiquem
bem claro, não temos nada contra ninguém, não estamos fazendo diferença de pessoas, só estamos
preocupados, pois nossa praça era referência em toda a região nos fins de semana, principalmente à
noite. Estamos conversando com algumas pessoas, mas está difícil e por isso vamos conversar com o
prefeito para tentar um incentivo maior dando mais tempo de isenção. Sempre que algum
estabelecimento está para fechar é importante ter um projeto em vista para que as coisas funcionem
bem. A questão do vereador Emerson ele tem o direito de exercer seu mandato ao qual foi eleito e eu
não acho legal estas coisas. A prefeitura tem outros motoristas e em dia de sessão temos que ponderar,
não podemos nos apegar a coisas pequenas, temos que enxergar o município como um todo. Fazendo
uso da palavra o vereador João Schlosser cumprimenta todos e diz que sobre o agente da dengue e
outras endemias temos que ter um responsável senão não vem a verba do estado. Esta pessoa tem que
ter colocar as armadilhas, algum tempo depois recolher as amostras e ter todas as informações para o
responsável em Santa Maria. Já foram encontradas larvas em Nova Palma, parece que foi controlado,
mas é importante ficar alerta. Sobre o meu pedido sei que já foi feito em outras oportunidades, porém
foi um pedido do Dudu e por isso resolvi fazer novamente para que o prefeito veja esta necessidade.
Quanto a questão do vereador Emerson, temos que rever esta posição do prefeito e gostaria que isto
não acontecesse mais. Se precisar falar com o prefeito podem contar comigo. 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.


