
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 846/2018
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, reuniu-se ordinariamente na sala de sessões da
câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às dezenove horas, sob a presidência
do vereador João Ewaldo Schlosser, sendo secretariado pelo vereador Carlos Fantinel. 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 01 Projeto de Lei e 02
Emendas e 05 Pedidos de Providências. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente pede ao
secretário que faça a leitura da Emenda Aditiva n° 06/2018. Feita a leitura e nada havendo a ressalvar a
mesma é colocada em votação que é aprovada por 05 votos a 03. Logo após o Senhor Presidente pede ao
secretário que faça a leitura da Emenda Modificativa n°. 02/2018. Feita a leitura e nada havendo a
discutir a mesma é colocada em votação que é aprovada por 07 votos a favor e O I contrário. A seguir o
Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura do Projeto de Lei nO23/2018 que autoriza a
contratação emergencial de uma psicóloga. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso
da palavra a vereadora Eliane Hoppe diz que não vejo motivos para encaminhar um projeto destes, uma
vez que já temos 3 psicólogas atendendo no município. Claro que para fazer um trabalho com os alunos é
importante, mas também acreditamos que as psicólogas que já estão trabalhando poderão dar conta da
demanda destes serviços. Também pedimos que os vereadores da situação levem ao prefeito que seja
colocado estes cargos no concurso público para que não tenhamos que toda hora votar projetos de
contrataçã . Feita a discussão e tendo o parecer da comissão de Obras e Serviços Públicos, por dois terços
dos membros, favorável a aprovação, o ~esmo é colocado em votação, com as referidas mudanças, que
foi reprovado por 05 votos a 04. Em continuidade o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a
leitura dos Pedidos de Informação n°. 05, 06, 07 e 08/2018. Feita as leituras o Senhor Presidente diz que
os mesmos serão encaminhados ao prefeito municipal. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações
pessoais. Fazendo uso da palavra o vereadora Eliane Hoppe diz que somente para justificar nossa
posição em relação ao projeto reprovado entendemos que para a demanda de nosso município. três
psicólogas já está de bom tamanho. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente diz que fui atrás de
informações e temos 02 psicólogas com 20 horas e a psicóloga Natacha com 40 horas. Fui me informar na
secretaria da educação se tem alguma criança ou aluno que não está sendo atendida pelas psicólogas e me
informaram que nenhuma criança fica sem atendimento. Nós estamos precisando de médico e não outra
psicóloga. Terminaram o contrato com a médica Mári de Faxinal, porque ela não conseguia conciliar os
horários entre aqui e Faxinal, mas ela nunca deixou de atender ninguém. Queriam que ela batesse ponto,
mas não tinha como ela fazer isso e terminaram o contrato com ela. Em aparte a vereadora Carine diz
que assim também fizeram com o Dr. Carlos nunca fizeram nenhum esforço para ele permanecer
atendendo aqui. O dinheiro que seria aplicado para contratação desta psicóloga deve ser alocado para
outra área da saúde como dar um incentivo maior para termos médico. Novamente com a palavra o
Senhor Presidente diz que tem dias que não temos médico e todos os dias não tem médico das 5 horas
até a 7 horas que começa o plantão. Um acidente pode acontecer a qualquer hora e se acontecer numa
hora que não tem médico como é que fica? Por outro lado temos um problema muito grande porque tem
pessoas que vão se consultar por qualquer coisa e acaba sobrecarregando o médico. Em aparte a
vereadora Eliane diz que temos que fazer uma reunião como executivo para ver o que podemos fazer para
incentivar um médico a vira trabalhar aqui. Ninguém 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.


