
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 841/2018
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, reuniu-se ordinariamente na sala de
sessões da câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às vinte horas, sob a
presidência do vereador João Ewaldo Schlosser, sendo secretariado pelo vereador Milton lnácio da
Silva. 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 na pauta do dia 04
Projetos de Lei e 08 Emendas aos Projetos. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente pede
ao secretário que faça a leitura da Emenda Supressiva n°. 01/2018 que suprime o parágrafo único do
art. 3~ do Projeto de Lei n". 11/2018. Feita a leitura a mesma é colocada em votação que é aprovado
por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da Emenda
Aditiva n°. 01/2018 que adiciona parágrafo no art. 1° do referido projeto. Feita a leitura e o mesmo é
colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora Eliane diz que fizemos esta emenda para
que o executivo faça o processo seletivo que nós entendemos que é a forma mais justa de contratação e
por ser uma recomendação do TCE. Todos os municípios da região que eu fiz contato fazer este
processo. Fazendo uso da palavra o vereador Milton da Silva diz que também compactuo com esta
ideia, porém entendemos que para estas contratações não haverá tempo hábil e por isso vamos dar um
crédito ao executivo, mas que para as próximas contratações sejam feitas com o processo seletivo.
Estamos dando um prazo de 6 meses e esperamos que neste período saia o concurso que tanto
cobramos. Fazendo uso da palavra o vereador Fabrício diz que comunga coma emenda supressiva,
porém para que o ano letivo não seja prejudicado somos contra a emenda aditiva porque deverá levar
alguns dias até concretizar o processo seletivo o que iria atrasar o início das aulas, mas eu sugiro que o
secretário faça um ofício assinado pelas bancadas para que a partir da próxima contratação seja feita
por processo seletivo simplificado. Novamente com a palavra a vereadora Eliane diz que é uma pena
que o executivo tenha encaminhado o projeto de última hora, não tendo prazo hábil para o processo
seletivo, talvez tenha feito de propósito porque ele mesmo afirmou que não faria o processo seletivo.
Novamente com a palavra o vereador Fabrício diz que entende a posição da vereadora Eliane, porém
agora é o caso de não haver tempo hábil para o processo seletivo. e não ocorrer o início das atividades
escolares no tempo previsto, lá fora vão dizer que a culpa é do vereadore . Já falei e repito, a partir de
amanhã não votarei a favor de nenhum projeto de contratação que não seja por processo seletivo
simplificado. Hoje mais de 50% dos servidores do muni ípio são ontratados e dessa forma não tem
como funcionar. Fazendo uso da palavra o vereador Emer on diz qu não for aprovado o processo
seletivo nós da bancada do MOB votaremos contra o projeto. Feita a di ussão o Senhor Presidente
coloca a Emenda Aditiva n° 01/2018 em votação que é repro~·ada por 4 votos a 3. Logo após o
Senhor Presidente coloca em votação o Projeto de Lei n° 11 _ 1 que autoriza a contratação
emergencial de 04 mon itores de menores que é aprovado por \ o o a 03. A segu ir o Senhor
Presidente pede ao secretário que faça a leitura da Emenda upr ~-a n°. 02/2018 que suprime o
parágrafo único do art. 3°, do Projeto de Lei n". 12/201 . Feita a I irura a mesma é colocada em
votação que é aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor Pr i - pede ao secretário que faça
a leitura da Emenda Aditiva nO. 02/2018 que adiciona parágrafo no _ ~D do referido projeto. Feita
a leitura e o mesmo é colocado em discussão. ada ha endo a re ai enhor Presidente coloca a
mesma em votação que é reprovada por 4 votos a 3. Logo apó o': or Presidente coloca em
votação o Projeto de Lei n° 12/2018 com a referida emenda que ' ~ por 4 votos a 03. Em
continuidade o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a lei __ Emenda Supressiva nO.
03/2018 que suprime o parágrafo único do art, 3". do Projeto d. Lei ~. __ 01 . Feita a leitura a
mesma é colocada em votação que é aprovado por unanimida e. E enhor Presidente pede
ao secretário que faça a leitura da Emenda Aditi a n°. 03 01 parágrafo no ar!. I ° do
referido projeto. Feita a leitura e o mesmo é colocado em di- havendo a ressalvar o
Senhor Presidente coloca a mesma em votação que é reprovada por - a 3. 1 este momento o
Senhor Presidente coloca em vot ç o Projeto de lei n°. 13 _ 1 referida emenda que é
aprovado por 4 votos a 3. A segL·r o Senhor Presidente pede ao - '0 que faça a leitura da
Emenda Supressiva n°. 04/2018 q e ágrafo único do do Projeto de Lei n°.
14/2018. Feita a leitura a mesma' o da em votaça que é aprova animidade. Logo após



com os trabalhos o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da Emenda Aditiva n°.
04/2018 que adiciona parágrafo no art. 1° do referido projeto. Feita a leitura e o mesmo é colocado
em discussão. Nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coloca a mesma em votação que if
reprovada por 4 votos a 3. Em continuidade o Senhor Presidente coloca em votação o Projeto de Lei
n° 14/2018 com a referida emenda que é aprovado por 4 votos a 03. Neste momento o Senhor
Presidente diz que o Projeto de Lei n". 18/2018 ficará em pauta para a próxima sessão. Dando
andamento aos trabalhos o Senhor presidente pede ao secretário que faça a leitura do Pedido de
Providências n", 0512018 de autoria do vereador Carlos Aberto Fogliarini que após lido o senhor
presidente disse que será encaminhado ao prefeito municipal. Esgotada a pauta do dia passamos às
explicações pessoais. Fazendo uso da palavra a vereadora Eliane Hoppe cumprimenta todos os
presentes e diz que fomos contra os projetos de contratação porque desde o ano passado que estam os
batendo sempre na mesma tecla, pedido o concurso público e ao menos o processo seletivo. Seria uma
forma de escolher os melhores entre os concorrentes a vaga. Não importa o que falam nas ruas, nós
sempre vamos brigar para que seja desta forma que colocamos. Fazendo uso da palavra o vereador
Fabrício diz que vou ratificar o que já falamos, concordamos com o processo seletivo, é uma forma de
avançar e tentar fazer da forma como a comunidade quer. Temos que parar com uma série de coisas e
aos poucos vamos mudando. O prefeito deve trabalhar com um quadro de servidores enxuto e temos
que tomar alguma atitude para que isto aconteça. Prazo para realizar o concurso e para chamar novos
servidores tem, basta apenas organização e que fique a contento de todos. Fazendo uso da palavra o
Senhor Presidente diz que em reunião com o prefeito eu fui taxativo e disse que aprovaria se fosse 6
meses e nem um dia a mais. Os projetos foram retirados e somente retomaram 13 dias depois. Neste
período poderia ser feito o processo seletivo. Hoje temos em torno de 85 efetivos e 100 contratados.
Desta forma não dá mais. O Fundo está gastando mais do que arrecada e isto é muito perigoso. Está na
hora de fazer esta Casa ser respeitada. Chega de mandar os projeto goela a baixo. Nós vamos tentar
fazer o correto. O que depender de mim será feito o que a lei permitir. ada 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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