
SESSÃO ORDINÁRIA N.0 818/2017
Aos cinco dias do mês de junho 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 04
Projetos de Lei e O I Moção de Pesar. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente coloca em
discussão o Projeto de Lei n° 56/2017 que dispõe sobre o Sistema de Assistência Médico-Hospitalar
Diferenciado do Servidor Público Municipal- FUMASS. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine
diz que a bancada do PMDB não concorda com a forma como foi elaborado o projeto que não teve a
participação dos servidores diretamente envolvidos neste Plano. Fazendo uso da palavra o vereador
João Schlosser pede ao presidente do FUMASS se foi feita reunião com os servidores? Em resposta o
Sr. Luiz Carlos Bandeira diz que falou para os componentes da diretoria de gerenciamento do
FUMASS e todos foram contrários que se fizesse essa reunião. Em Resposta o vereador João
Schlosser diz que se não teve reunião eu também sou contra a aprovação deste projeto. Feita a
discussão o Senhor Presidente coloca o mesmo em votação que foi REPROVADO por 5 votos a 3. Em
seguida o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da mensagem n? 61/2017 e do Projeto
de Lei n°. 63/2017 que autoriza a permissão de uso gratuito da escola desativada do Formoso. Feita
a leitura o mesmo é colocado em discussão. Nada havendo a discutir O Senhor Presidente tem o
parecer favorável da comissão de Obras e Serviços PÚblicos e coloca o mesmo em votação que é
aprovado por 5 votos a 4. Logo após o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da
mensagem n" 61/2017 e Projeto de Lei n° 64/2017 que dispõe sobre a criação do Conselho dos
Diretos da Pessoa Idosa. Feia a leitura e nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coloca o
mesmo em votação que é aprovado por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente pede à secretária
que faça a leitura da mensagem n° 61/2017 e do Projeto de Lei n°. 66/2017 que reajusta o valor do
bolsa auxílio aos estagiários. Feita a leitura e não havendo ressalvas o mesmo é colocado em votação
que é aprovado por unanimidade. Seguindo com os trabalhos o Senhor Presidente pede à secretária que
faça a leitura da Moção n". 01/2017. Feita a leitura o Senhor Presidente diz que será encaminhada ao
seu destino. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra a
vereadora Carine cumprimenta todos os presentes e diz que sobre os projetos que nossa bancada foi
contra no nosso entendimento não estão corretos ou não foram respeitadas as etapas e nem a pessoas
interessadas. Quanto a escola do Formoso eu entendo que os bens públicos não podem ser distribuídos
para qualquer munícipe sem a participação de toda a comunidade. A questão do FUMASS ficou
muitas perguntas em branco e não tivemos o aval dos principais interessados por isso votamos contra.
Quero também parabenizar a comunidade católica de Formoso pela excelente festa e almoço ocorrido
no dia de ontem. Fazendo uso da palavra o vereador João diz que como não foi feita a reunião com os
funcionários achei por bem reprovar. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente cumprimenta todos
e parabeniza a secretária da Educação do Município a Sra. Nilza Fiss que trouxe um excelente
palestrante que permaneceu toda a semana com o tema "SEMANA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA"
onde certamente contribuirá muito na formação de nossos jovens em especial na terrível questão social
que envolve as drogas. Muitos alunos ficaram impressionados com suas palavras e também aos casais.
Esperamos que nossas crianças, jovens, adultos, casais possam pensar e agir próximo ao que ouvimos
nesta semana que certamente será de muito proveito para a vida. Em relação ao projeto do FUMASS é
nesta Casa que devem acontecer as discussões. Nós encaminhamos ofício ao sindicato dos
rnunicipários e recebemos a resposta onde se isentaram das responsabilidades e colocamos em votação
por achar estas pequenas mudanças necessárias. Eu me preocupo com a saúde financeira deste fundo e
também do fundo dos aposentados. Porém esta Casa é democrática e eu respeito a posição de cada um.
Fazendo uso da palavra o vereador Fabrício diz que este projeto está há um bom tempo em pauta nesta
Casa Não vi o interesse de nenhum servidor que tivesse procurado qualquer informação a respeito.
Aparentemente o projeto pode não agradar, mas se continuar assim logo mais não teremos dinheiro
nem para uma consulta. O que se paga para ter este plano é muito pouco e os benefícios são muitos e
com valores elevado, esta matemática nunca vai fechar ~ palavra o ~r Presidente



diz que é preferível dar um passo atrás do que arcar com as consequências no futuro de um fundo
falido. Fazendo uso da palavra o procurador do município e gestor do FUMASS Sr. Luiz Carlos
Bandeira diz que com a reprovação deste projeto vou ter que fazer cumprir a lei que regia este fundo e
continuará regendo. A partir de amanhã não vou autorizar nenhum gasto acima de 10.000,00 (dez mil
reais) e o que for gasto a mais será pago imediatamente pelo usuário sob pena de sindicância
administrativa. Nada mais havendo a tratar 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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