
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 832/2017
Aos vinte e três dias do mês de outubro 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.
Constatando-se a presença de todos os vereadores e, portanto, havendo número regimental, o Senhor
Presidente invoca a proteção Divina para esta Casa, declara aberta ,1 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 03
Projetos de Lei, OI Projeto de Decreto Legislativo e O1 Projeto de Resolução. Continuando com os
trabalhos o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da mensagem n° 80/2017 e do
Projeto deLei nO 83/2017 que autoriza a contratação temporária de uma psicóloga. Feita a leitura o
mesmo é colocado em discussão. Ninguém fazendo uso da palavra o mesmo é colocado em votação
que é aprovado por 5 votos a favor das bancadas do PP e PDT e 4 votos contrários da bancada do
PMDB. Em seguida o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da mensagem n° 81/2017 e
do Projeto de Lei n° 84/2017 que altera a redação do art. 13 da Lei Municipal n". 829/2005, que
dispõe sobre a constituição dos recursos do RPPS. Feita a leitura e nada havendo a acrescentar o
mesmo é colocado em votação que é apro ado por unanimidade. Logo após o Senhor Presidente pede
à secretária que faça a leitura do Projeto de Lei n° 85/2017 que altera a Lei Municipal n° 804/2004,
que deu nova redação a capítulo 11, do Título II, da Lei Municipal n" 513/93. Feita a leitura e nada
havendo a ressalvar o mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade. A seguir o
Senhor Presidente pede à secretária que faça a I itura do Projeto de Decreto Legislativo n° 0112017
que institui o Projeto "Vereador Mirim no município e dá outras providências. Feita a leitura e não
tendo nada a acrescentar o mesmo é colocado em otação que é aprovado por unanimidade. Em
continuidade o Senhor Presidente pede à ecretária que faça a leitura do Projeto de Resolução n°.
03/2017 que autoriza despesas diversas por oca ião do Projeto Vereador Mirim do município. Feita
a leitura e nada havendo a discutir o me mo é 010 ado em votação que é aprovado por unanimidade.

este momento o Senhor Presidente diz que remos a honra de receber nesta Casa o Prefeito, a Vice-
Prefeita e os vereadores Mirins do muni ípio. E a iniciati a tem que ser louvada para que os nossos

jovens tomem gosto pela política poi erão futuro de nosso país. Estes alunos que estão
representando as escolas do município nào e tão aqui por acaso, conquistaram este lugar com seu
conhecimento e empenho em saber sobre a politi a d nosso município. Na quinta feira estaremos indo
a Porto Alegre onde terão a oportunidade de onhe er a ssembleia Legislativa e O Palácio Piratini e
tirar uma foto com o governador. Logo a guir ão entregues os diplomas de prefeito, vice e
vereadores mirins para os alunos. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais. Fazendo
uso da palavra a vereadora Carine cumprimenra rodo os presentes e diz que é um prazer poder ver a
presença feminina envolvida na politi a que é muito importante e digo a vocês aproveitem este
momento e busquem o interesse pela política. pois ocês serão os futuros governantes. Parabéns a
vocês, aos pais e aos professores por mai este iniciati a. Fazendo uso da palavra o vereador Milton
cumprimenta todos os presentes e diz que é importante valorizar este momento e parabenizar também
aqueles que concorreram e não e tão aqui. ma que também se esforçaram. Parabéns a todos e vamos
fazer alguns projetos e encaminhar ao prefeito para que dentro das possibilidades ele possa nos
atender. Fazendo uso da pala ra o ereador Fabrício cumprimenta os presentes e parabeniza os
vereadores mirins e dizer que da forma como foi realizado foi fantástico. Quem está aqui é por mérito
e digo para vocês que tenham sempre: vontade, persistência e objetivo. Esperamos que peguem o gosto
pela política, não da forma como se vê na televisão e sim com ajuda mútua e buscando o bem do
próximo. Parabéns a todos e que esta ideia siga e que busquem sempre fazer mais. Fazendo uso da
palavra o Senhor Presidente cumprimenta-todos os presentes e diz que estado é este que não cumpre a
Lei. Esta luta deveria ser da sociedade e nós professores deveríamos esta em casa e a comunidade
lutando por nós. Esta classe é tão desvalorizada que alguns professores tem que trabalhar três turnos
para poder sustentar a família. Pior ainda colegas de cidade grande que tem que pegar 2 ou 3 ônibus
para ir trabalhar. Na carne deles eles não cortam. Nós não podemos fracassar agora, devemos levar
esta luta por diante, senão nunca teremos um ensino de qualidade. Ouve-se sarcasmos por parte da
sociedade, sobre nossas reivindicações, porém eles não sentem na pela a nossa dificuldade. Estou feliz
que meus colegas professores estão aqui' para lutar por salários justos e qualidade de ensino. Somente
quem está numa sala de aula sabe a dificuldade por enfrentar alunos mal educados e revoltados. Em
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aparte a diretora Sílvia diz que o colégio faz rifas para conseguir dinheiro para comprar materiais ou
até para pagar a luz. Novamente com a palavra o Senhor Presidente diz que amanhã teremos uma
nova reunião com o governador e esperamos que haja acerto senão a greve deve continuar, porque se
voltarmos atrás vão pisar em nós cada vez mais. Fazendo uso da palavra a vereadora Eliane diz que
nos solidarizamos com vocês nesta luta e podem contar conosco. 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.

'tr.


