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SESSÃO ORDINÁRIA N.o 817/2017
Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 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 nada na pauta do dia: 06
Projetos de Lei e O I Indicação. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente pede à secretária
que faça a leitura da mensagem n° 31/2017 e do Projeto de Lei n° 34/2017 que autoriza a permissão
do uso remunerado do Quiosque da Praça Pe. José Iop. Feita a leitura e nada havendo a acrescentar o
mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente
pede à secretária que faça a leitura da mensagem nO55/2017 e do Projeto de Lei n°. 58/2017 que
institui gratificação aos servidores do PMAQ. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Neste
momento faz uso da palavra a enfermeira Adriana onde diz que houve um desrespeito com os
servidores quando da apresentação deste projeto para os senhores vereadores. Falamos com o
procurador do município sugerindo que nos passasse cópia do projeto para ver se estava conforme foi
combinado. Nós que trabalhamos no PMAQ sabemos dos nossos deveres e compromissos para atingir
as metas exigidas neste programa e para isso o governo nos manda uma bonificação que poderíamos
ficar com 100% para nós, mas deixamos 30% para a prefeitura para gastar em material de expediente.
Temos uma cartilha com 47 itens que temos que melhorar na saúde e metas para atingir para termos
direito a estes benefícios. Nós podemos aderir ao programa como podemos não aderir porque é muito
trabalhoso. Como nós aderimos ao programa também queremos ser valorizadas pelo nosso trabalho.
Isto não é dinheiro do município é dinheiro federal. Nós não concordamos que seja descontado para o
FUNDO sendo que este valor não agrega para a aposentadoria. O município deveria dar mais valor aos
profissionais da saúde. Até aluguel para um médico que queira residir no município devia ser pago
pelo município. Exigimos mais respeito e não estamos pensando em nós e sim na população que
precisa destes serviços. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine diz que nós vereadores não
podemos fazer leis, apenas dizer sim ou não às projetos que vem do executivo. Quanto a bonificação
do PMAQ é 100% dos servidores? Em resposta a Senhora Adriana diz que sim e não concordamos
que seja descontado para o FUNDO dos aposentados. Fazendo uso da palavra o Procurador do
município Sr. Luiz Carlos diz que não sei de onde tiraram que vai ser descontado para o FUNDO.
Quem é concursado não será descontado, mas quem é nomeado está inserido no INSS. Neste instituto
a Lei obriga que se faça o desconto e sendo Norma Federal não podemos contrariar. Fazendo uso da
palavra o Senhor Presidente diz que tendo dúvidas sobre um projeto nós não costumamos votar sem
que haja maiores esclarecimentos principalmente projetos que no futuro poderá prejudicar o
funcionalismo. portanto este projeto ficará em pauta nesta Casa. Agradecemos os esclarecimentos da
enfermeira Adriana e vamos buscar maiores informações juntamente com o executivo sobre este
projeto. Novamente com a palavra a vereadora Carine diz que a enfermeira Adriana mencionou que
outros itens não estavam sendo cumpridos e gostaria de saber quais são estes itens. Também se ouviu
por aí que contratados não estão recebendo insalubridade, não sei se é verdade, porém gostaria que
alguém nos explicasse estes pontos. Novamente com a palavra o Senhor Presidente diz que estamos
nos estendendo fora do conteúdo do projeto e não cabe neste momento discutir estes assuntos, portanto
vamos deixar em pauta o projeto e seguir com o andamento da sessão. Logo após o Senhor Presidente
pede à secretária que faça a leitura da mensagem n" 57/2017 e do Projeto de Lei n° 59/2017 que
autoriza a contratação emergencial de O I professor Classe A, nível I!. Feita a leitura a vereadora
Carine pede vistas ao projeto, pois a bancada pretende apresentar uma emenda aos dois projetos de
contratação de professores. Com a palavra o Senhol' President,e diz que então ficará em pauta também
estes dois projetos de contratação de professores e o projeto de concessão de bem público do Formoso.
Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da Indicação n°
03/2017 de autoria do vereador Carlos Alberto Fogliarini e do ofício da Sociedade Italiana. Feita as
leituras o Senhor Presidente diz que o pedido será encaminhado ao prefeito municipal. Esgotada a
pauta do dia passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine
cumprimenta todos e parabeniza o presidente por atender os pedidos de vistas de nossa bancada. Está
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sendo um grande parceiro e agindo desta forma certamente as coisas vão andar bem. Também quero
dizer que eu quero sempre fazer o certo. Nós vereadores temos o dever de fiscalizar todos os atos do
executivo. Não sei se o procurador do município tem déficit de audição, porque eu não falei que é
verdade ou mentira, disse que me falaram e deixei bem claro que não sabia se era verdade. Se os
servidores tem direito devem correr atrás de seus direitos. Agradeço mais uma vez ao presidente e de
nossa parte vamos sempre buscar o melhor para o município e seus cidadãos. Fazendo uso da palavra o
Senhor Presidente diz que não estou fazendo nada mais que o normal. Não vamos votar um projeto
sem termos o domínio total da matéria. Claro que sempre vai haver aqueles projetos que terão que ser
votados hoje porque amanhã é tarde demais então teremos que votar, mas a maioria dos projetos
deverão ser bem estudados. Sobre o projeto de concessão do prédio a minha preocupação é com o
Márcio e sua equipe e portanto na quarta feira faremos uma sessão extraordinária para votar este
projeto. inguém 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.


