
ATA Nº 597 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 6ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 

03 DE FEVEREIRO DE 2016. 
Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às vinte horas a Presidenta Eliana Paze 

Zanivan deu início a sessão ordinária invocando a proteção de Deus, saudando a todos os 

presentes, após aconteceu a leitura das atas das sessões ordinária e extraordinária anteriores onde 

foram aprovadas por unanimidade. Após foi feita a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 319/2015. 

Balancetes referente aos meses de outubro e novembro de 2015. Ofício Nº 016/2016. Balancetes 

referente ao mês de Dezembro de 2015. Ofício Nº 179/2016 do TCE. Projeto de Lei Nº 01/2016. 

Autoriza contratação emergencial de professor de educação especial – LIBRAS para atender 

necessidade excepcional e temporária e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado. Em discussão o Vereador 

Lírio destacou a importância deste projeto sendo que as aulas iniciam logo. Destacou-se a favor. 

Após o projeto foi aprovado por todos. Projeto de Lei Nº 02/2016. Autoriza a contratação 

emergencial de professor com habilitação de curso superior de licenciatura plena em pedagogia 

ou magistério, ambos com domínio da Língua Kaingáng, para atender necessidades excepcionais 

e temporárias e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres colocou-se a favor. 

Posteriormente a Presidente colocou em votação o regime de urgência onde este foi aprovado por 

todos. Em seguida colocado em discussão o projeto o Vereador Ademir colocou que as aulas vão 

iniciar daqui a alguns dias e se faz necessário devido os indiozinhos terem dificuldade de entender 

a língua portuguesa. A seguir o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº 03/2016. 

Autoriza contratação emergencial de professores de educação infantil; ensino fundamental séries 

iniciais; português/inglês e ciências, para atenderem necessidade excepcionais e temporárias e dá 

outras providências. A Comissão destacou-se a favor. Colocada em votação o regime de urgência 

do projeto, teve a aprovação de todos. Em discussão Marcelo falou que é para substituir os 

professores que estão designados na direção da escola e na secretaria e também aquela que foi 

exonerada pelo TCE, salientou-se a favor. Em seguida o projeto foi aprovado por todos os 

vereadores. Projeto de Lei Nº 04/2016. Autoriza a convocação de professores em regime 

suplementar para substituírem professores legalmente designados na Secretaria Municipal de 

Educação, de acordo com o artigo 26 da Lei 377/2002.  A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável, onde a Vereadora Presidente colocou em votação o regime de urgência urgentíssima, 

na qual foi aprovado por todos, após promoveu à sua discussão tendo a palavra o Vereador 

Rogério salientou que este é para substituição de professor que está na secretaria e assim faltando 

nas salas de aulas. Após o projeto foi aprovado por todos. Projeto de Lei Nº 05/2016. Autoriza 

contratação emergencial de fisioterapeuta, para atender necessidade excepcional e temporária e 

dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se a favor. Onde a Vereadora 

Presidente colocou em votação o regime de urgência urgentíssima, atribuída pelo Legislativo, ao 

Projeto de Lei 05/2016, na qual foi aprovado por todos, após promoveu à sua discussão tendo a 

palavra a Vereadora Marli onde colocou que é para continuar com as atividades nas comunidades 

sendo uma forma de prevenção e melhoramento da saúde dos munícipes. Lírio destacou a 

importância deste fisioterapeuta nas comunidades principalmente para as pessoas com mais idade. 

Destacou-se favorável. Após o projeto foi aprovado por todos. Projeto de Lei Nº 06/2016. 

Autoriza a abertura de crédito suplementar para a construção do novo centro administrativo por 

meio de operação de crédito. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o 

regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão o Vereador Roque colocou que esta 

obra é demorada mas que os munícipes e os funcionários merecem, destacou-se a favor. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Decreto Legislativo Nº 01/2016. Aprova 

as contas do exercício 2013. O Parecer Jurídico foi favorável, mas com ressalvas. Em discussão 

o Vereador Lírio destacou a importância de se ter uma fiscalização rigorosa assim também no 

Estado e na República, sendo que este processo foi aprovado mas tendo ressalvas. Destacou-se a 

favor. Em seguida o projeto decreto legislativo foi aprovado por unanimidade. A seguir a 

Presidente convocou o Vereador Ademir para fazer uso da Tribuna este saudou a todos, destacou 

seus votos de pesar a família Caldato pela perda de seu familiar, colocou uma sugestão sobre a 

estrada que liga Charrua a Tapejara em se fazer um melhoramento. Vereador Roque colocou sobre 

a estrada de Charrua a Sananduva, e parabenizou a Deputada Silvana pela Presidência no 

Assembleia. Após a presidenta agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima sessão 



ordinária no dia 17 de fevereiro de dois mil e dezesseis, quarta-feira, ás vinte horas e encerrou a 

Sessão. Nada mais a declarar da qual lavrei está ata que após lida e discutida será assinada pelos 

vereadores presentes. Sala de Sessões em três de fevereiro de dois mil e dezesseis. 

 


