
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 752/2015
Em primeiro de junho de dois mil e quinze, reuniu-se ordinariamente na sala de sessões da câmara
municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às dezenove horas, sob a presidência do
vereador Edaleo Dala Nora, sendo secretariado pelo vereador Milton Inácio da Silva. Constatando a
ausência do vereador Edaleo Dala Nora 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. ada 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 e 01 Emenda Supressiva. Prosseguindo com os trabalhos o Senhor Presidente
pede à secretária que faça a leitura da Emenda Supressiva n°. 0112015 que suprime os §§ 3°, 4° e
5° do artigo 106, do Projeto n". 20/2014. Feita a leitura a mesma é colocada em discussão. Fazendo
uso da palavra o vereador Carlos Alberto pede ao presidente um exemplo para explicar a emenda.
Em resposta o Senhor Presidente diz que o projeto diz que quem quiser fazer mestrado ou
doutorado não há necessidade de compensação de horário, no entanto os demais terão que
compensar. Com a aprovação desta emenda serão todos equiparados, ninguém terá nenhum
privilégio. Feita a discussão e tendo o parecer favorável da comissão de Constituição e Justiça a
mesma é colocada em votação que é aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente
diz que o Projeto de Lei nO. 20/2015 que trata das alterações do Regime Jurídico foi amplamente
discutido e, portanto, o mesmo é colocado em votação que é aprovado por 4 votos a favor e 03
contrários da bancada do PMDB. Em continuidade o Senhor Presidente diz que o Projeto de Lei
n°. 20/2014 que trata do Regime Jurídico dos servidores municipais, também já foi amplamente
debatido e alterado no que nos coube e, portanto, tendo o parecer favorável de todas as comissões o
mesmo é colocado em votação que é aprovado por 4 votos favoráveis e 03 contrários da bancada
do PMDB. Logo após o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n".
30/2015 e do PI'ojeto de Lei nO3212015 que autoriza a contratação temporária de uma assistente
social. Feira a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra o vereador
Gilberto Prochnow diz que já aprovamos um projeto de contratação de assistente social e agora
vem de novo. Será que aquele contrato era para pouco tempo? Nossa bancada vai votar favorável
porque na mensagem alegam que se faz realmente necessário e nós não estamos aqui para
atrapalhar. Feita a discussão e tendo o parecer favorável da comissão de obras e serviços públicos o
mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta do dia passamos
às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra o vereador Carlos Alberto cumprimenta todos os
presentes e agradece a vereador Carine pelo oportunidade que está me dando para legislar por 30
dias e vou procurar fazer pelo melhor para o nosso povo. Sempre houve boa sincronia entre os
vereadores e esperamos que continue assim. Em relação a minha posição contrária ao projeto eu não
estava a par do projeto, não sei se ficou do gosto dos funcionários, apenas ouvi muita reclamação
em relação as horas extras e por isso votei contra. Todos querem ganhar mais, até porque o salário
está defasado, mas não foi possível melhorar. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente diz que
quero frisar bem que o nosso maior interesse neste projeto é que ele seja bom para os servidores.
Nós pedimos que se alguém trouxesse qualquer mudança que tivesse embasamento jurídico que nos
apresentasse que seríamos os primeiros a concordar com as adequações. Mas sem embasamento
constitucional nós não podemos fazer nada. Chegamos ate onde era possível. Anteriormente estes
projetos nem discutidos eram. Votava-se como era apresentado, nós conseguimos algumas
mudanças para melhor que foi concordância de todos. Só não fizemos mais porque não foi possível.
Fazendo uso da palavra o vereador Gilberto Prochnow cumprimenta todos e deseja boas vindas ao
vereador Carlos Alberto. Sobre a questão do regime jurídico fiquei sabendo que o assessor jurídico
da prefeitura mudou a fórmula de cálculo das horas extras, mesmo antes de aprovarmos este projeto
e gostaria de saber embasado em que ele fez isso? Sobre a contratação nesta oportunidade votamos
a favor pela necessidade, mas no nosso entendimento as contratações não resolvem os problemas.
Se esta servidora que está em licença, não podemos saber se realmente está com problemas.
Fazendo uso da palavra o vereador Gilberto Leonardi cumprimenta os presentes e diz que
votamos contra estes projetos, pois temos o direito de concordar ou discordar. Como achamos que
não estava como gostaríamos votamos contra. Sobre a questão da assistente, apresentaram u';tD~lo (
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médico e queremos acreditar que seja verdadeiro, por isso votamos a favor da contratação. Fazendo
uso da palavra o vereador Dorli cumprimenta dos presentes e diz que sobre o Regime Jurídico nós
debatemos bastante. Conseguimos algumas melhorias e mesmo assim não é uma lei definitiva. Se o
administrador achar que alguma coisa pode ser mudado, manda um projeto para a câmara que vai
analisar e votar. Também gostaria de comunicar que amanhã a entidade ASCAR/EMATER do Rio
Grande do Sul estará completando 60 anos de criação e atividades. Num ato corajoso em 1955 foi
fundado esta instituição que atendia poucos municípios, mas hoje está presente em quase todos os
municípios do RGS. Para nós é um motivo de orgulho, apesar da verba ser escassa conseguimos
fazer um trabalho satisfatório na comunidade. Temos um resumo de todas as atividades e as
famílias beneficiadas com os programas desta entidade. Deixo meus parabéns a esta entidade e aos
seus servidores que não medem esforços na busca de melhorias para o nosso povo em especial o
homem do campo. Recebemos a apresentação do plano municipal da educação e acredito que na
próxima sessão já teremos o projeto que tratará destas questões. 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


