
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 819/2017
Aos doze 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 02 Emendas aos Projetos. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente pede à
secretária que faça a leitura da Emenda Aditiva n° 04/2017 que acrescenta parágrafo no arfo 1° do
Projeto de lei n" 59/2017. Feita a leitura e nada havendo a discutir o Senhor Presidente coloca a mesma
em votação que é reprovada por 04 votos a 03. Em seguida o Senhor Presidente coloca em discussão
o Projeto de Lei nO59/2017 que pede autorização para contratação de 01 professores classe A nível
lI. Nada havendo a acrescentar o mesmo é colocado em votação que é aprovado por 05 votos a 02.
Logo após o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da Emenda Aditiva nOOS/2017 que
acrescenta parágrafo no art. IOdo Projeto de lei n° 60/2017. Feita a leitura e não havendo ninguém a
se manifestar o Senhor Presidente coloca a mesma em votação que é reprovado por 04 votos a 03. A
seguir o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da mensagem n? 59/2017 e do Projeto
de Lei nO.60/2017 que autoriza contratação emergencial de 01 professor de artes e 01 professor de
língua estrangeira. 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 04 votos a 03. Em continuidade o Senhor Presidente pede à
secretária que faça a leitura da mensagem n" 62/2017 e Projeto de Lei n° 6512017 que autoriza a
contratação temporária de 02 agentes de fiscalização tributária. Feia a leitura e nada havendo a
ressalvar o Senhor Presidente coloca o mesmo em votação que é aprovado por 04 votos a 03. Seguindo
com os trabalhos o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da mensagem n° 64/2017 e do
Projeto de Lei n°. 6712017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de
cooperação com o estado e dá outras providências. Feita a leitura e não havendo ressalvas o mesmo é
colocado em votação que é aprovado por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos o
Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura do ofício de convite da reunião do Conselho do
FUNDO dos servidores com a comunidade. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais.
Fazendo uso da palavra o vereador Carlos Alberto cumprimenta todos os presentes e diz que sobre os
projetos de contratação que nossa bancada foi contra quero dizer que já estamos na metade do ano e
esta questão já deveria estar solucionada além da bancada da situação ter reprovado a nossa proposição
de se fazer um processo seletivo o que dá oportunidade a todos em relação a estas contratações. Dos
fiscais tributários poderiam ser remanejados servidores concursados até que se faça outro concurso.
Quanto ao convênio para confecção de carteira de identidade eu quero parabenizar a administração
pela iniciativa. Fazendo uso da palavra a vereadora Eliana cumprimenta todos os presentes e diz que
nossa bancada procura votar sempre unida, mas em relação a contratação de um professor de educação
especial eu não poderia votar contra porque estou cursando esta cadeira e sei da importância que estes
profissionais tem para a sociedade pro isso votei a favor. Fazendo uso da palavra o vereador Fabrício
cumprimenta todos e diz que nossa bancada não foi favorável a Emenda apresentada pela bancada do
PMDB por que a própria Lei Orgânica prevê este processo seletivo e acho que não há necessidade que
seja inserido no projeto. Quanto aos projetos de contratação de urgência sendo o primeiro ano de
mandato vamos dar um voto de confiança para que o executivo se organize e realiza o concurso
público, mas a partir do ano que vem eu não aprovo mais projetos de contratação a menos que seja de
programas temporários como é o caso da SAMÚ. Cada cabeça uma sentença, o meu problema talvez
não seja o do vizinho. Já tivemos a oportunidade de conversar várias vezes com o prefeito e ele sabe da
importância de realizar um concurso público e nos prometeu que irá fazê-lo. E se não fizer estamos
colocando em risco o quadro do funcionalismo. Fazendo uso da palavra o vereador João Schlosser
compactua coma ideia do vereador Fabrício porque deve ser uma escolha exclusiva do prefeito.
Também quero dizer que foi aprovado a contratação de 02 agentes de fiscalização porque é uma
exigência do T]nal de Contas. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente diz quejá estava na hora



de trazer a confecção de carteiras de identidade para o munrcrpro, pois nós já estamos nos
acostumando a fazer tudo fora do município. Quanto a contratação de professores eu vou discordar do
vereador Carlos Alberto porque para a educação nunca é tarde. Tem professoras que se aposentam,
tem professoras que entram em licença e o executivo se obriga a contratar para que o aluno não fique
sem aula. Quero parabenizar a vereadora Eliana por estar se formando numa área tão importante que é
o acompanhamento de crianças portadores de necessidades especiais. Já é uma grande dificuldade para
os professores trabalharem crianças normais quanto mais estes que precisam um tratamento
individualizado. Sobre contratos já falamos muito sobre isto o que não é normal e unanimidade não
concordamos é o prazo que é muito estendido. Mesmo que haja concurso sempre vai haver
necessidade de contratos sendo realmente emergencial, porém não serão muitas as emergências. Um
ano prorrogável por mais um ano acho muito tempo. Seis meses seriam suficientes, porém cabe a nós
aprovar realmente o que for necessário. 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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