
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°. 451/2017

Aos quinze dias do mês de janeiros de dois mil e dezoito, reuniu-se extraordinariamente, 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 Carlos Fantinel. Constatando apenas a
ausência do vereador Valdomiro Fiss e, portanto, havendo número regimental de vereadores presentes, o
Senhor Presidente invoca a proteção divina para esta Casa e declara aberta esta sessão extraordinária e
coloca em discussão a ata da sessão anterior. Nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coloca a
mesma em votação que é aprovada por unanimidade dos presentes. Continuando com os trabalhos o Senhor
Presidente diz que temos na pauta do dia 03 Projetos de Lei e O I Projeto de Decreto Legislativo. Logo após
o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem e do Projeto de Lei n° 02/2017 que
altera o vencimento das técnicas de enfermagem. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão.
Fazendo uso da palavra o vereador Milton diz que é estranho que agora estão propondo 24 e 36 horas. O
salário já é pouco e se pagarem por 24 ou 36 horas será menos ainda, acho que temos que ver esta questão.
Fazendo uso da palavra o vereador Fabrício diz que a essência do projeto é a equiparação do salário dos
contratados com os concursados a questão da quantia das horas será pago por aquilo que se trabalha. Neste
momento o Senhor Presidente diz que ficará em pauta e faremos uma sessão estra quarta feira, às 20 horas
que foi acatado por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da
mensagem e do Projeto de Lei n°. 03/2018 que concede revisão geral anual e dá outras providências. Feita
a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da pala ra o ereador Fabrício parabeniza o
executivo por conceder uma reposição acima dos índices do go erno e os professores merecidamente
ficaram com os vencimentos acima do piso salarial da categoria. Sabemos que outros municípios da região
não deram nada mais que os índices nacionais e que sabemos que não é a realidade. Fazendo uso da palavra
o vereador ilton diz que já é hora de termos um reajuste acima da inflação porque nosso básico é o mais
baixo da quarta colônia. Feita a discussão e tendo o parecer fa orá el da comi são de finanças e orçamento
o mesmo é colocado em votação que é apro ado por unanimidade dos pre entes. Em continuidade o
Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura do Projeto de Lei nO.04/2018 que concede revisão
geral anual ao prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores e ser idores do legislati o municipal. Feita a
leitura e nada havendo a ressalvar o mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade dos
presentes. Prosseguindo com os trabalhos o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura do
Projeto de Decreto Legislativo nO. 0112018 que estabelece turno único nos trabalhos do legislativo
municipal. Feita a leitura e nada havendo a discutir o mesmo é colocado em votação que é aprovado por
unanimidade dos presentes. Esgota a pauta do dia e nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente
agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão extraordinária e eu secretário lavrei a presente
ata que após lida e achada conforme será devidamente assinada.


