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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, convocada pelo 

Presidente da Câmara Municipal para apreciação de Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal. Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, no Plenário 

Vereador Jorge Francisco dos Santos, da Câmara Municipal, sito a Rua Amador Lemes Pereira, s/n, 

Centro, nesta cidade de Placas, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, reuniu-se a Câmara 

Municipal para apreciar o Projeto de Lei nº 236/2017 que “Dispõe sobre a contratação por tempo 

determinado do Município de Placas para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal e dá outras 

providências”. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto Matias Rodrigues - Presidente, 

Vereador Werles Santos Silva - Vice-Presidente e Denilson Rodrigues Amorim – Primeiro 

Secretário. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado - PMDB, José Ferreira de Carvalho - PT, 

José Sandeney Marques Monteiro - DEM, Marcelo Wilton Rodrigues Leal - PSC, Marcione Rocha 

Ribeiro - DEM, Nelson Fetisch - SD, Raimundo Ribeiro da Silva – PSDB e Vilmar Ferreira da Silva - 

PSC. Às quatorze horas e dez minutos o Senhor Presidente cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes e declarou aberta a Sessão Extraordinária. Realizou-se a inscrição para o uso da Tribuna, 

concedendo o Senhor Presidente a palavra ao Vereador Marcione Rocha Ribeiro – DEM. Este na 

Tribuna cumprimentou a Mesa Diretora e Vereadores. Referiu sobre a matéria em pauta nessa 

Sessão Extraordinária, sendo o pontapé inicial tomado por essa administração que necessita de lei 

que regulamente a contratação de temporários, razão pela qual essa Casa está reunida para votar 

o referido Projeto de Lei, que seus efeitos retroagirá ao segundo dia do mês de janeiro do ano 

corrente para que aqueles que já estão trabalhando possam ter seus vencimentos pagos. Falou 

que aprovada a Lei, a preocupação é com relação à quantidade de funcionários que serão 

contratados pela administração pública municipal, mencionando que irão acompanhar esse 

processo, a partir do momento que for publicado do Diário Oficial e no Portal da Transparência 

para que não permitam que o município ultrapasse o limite permitido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal para que o município não fique engessado, cuidado que terão. Falou que 

votar esse projeto não significa autorizar as secretarias a lotar de contratados, pois a partir do 

momento que a máquina se encontra com um número de contratados acima do limite, ficarão 

impossibilitados de trabalhar em outras áreas e acredita que nenhum vereador se elegeu para 

estar lotando a prefeitura de contratados, pois fizeram política para defender o bem estar do 

cidadão, não fazer da Prefeitura Municipal um cabide de emprego. Disse que aprovando essa lei 

estarão atentos as contratações em todos os setores e contratando dentro da realidade que o 

município precisa. E agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal – 

PSC, quando cumprimentou o Senhor Presidente e demais componentes da Mesa Diretora e 

Vereadores. Falou do imenso prazer de estarem reunidos iniciando os trabalhos em 2017 em uma 

nova gestão que está tomando as primeiras medidas para tornar viável o governo, que passa por 

dificuldade em todo o país, de modo que é importante que os atos normativos sejam condizentes 

com a realidade que o país atravessa, de cortes de gastos, de diminuição de despesas. Mencionou 

que o projeto em pauta é importante, pois disciplina a contratação de temporários no município 

de Placas, de acordo com as normas do TCM, contidas na resolução nº 003/2016, e deve seguir 

algumas regras e parâmetros, pois se não for assim corre o risco de torná-la nula ou o ordenador 

de despesas respondendo por improbidade administrativa e inúmeras regras que o TCM impõe e 

precisam ser cumpridas por todos os Prefeitos. Falou que na formação que participou junto com 

outros vereadores no final do ano anterior para que os municípios se adeque a Lei de 
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Responsabilidade Fiscal, pois só pode gastar com pessoal Prefeitura e Câmara juntos cinquenta e 

quatro por cento do que arrecada, mencionando que se esse percentual chegar a quarenta e oito 

por cento do que o município arrecada já ascende a luz vermelha e é obrigado a tomar medidas 

saneadoras e Placas há muito tempo já está infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal e o 

Tribunal de Contas fazia “vista grossa” o que não fará mais, ficando claro que o projeto que irão 

aprovar não dá carta branca ao ordenador de despesas em contratar indiscriminadamente, pelo 

contrário, limita as contratações e as regras impostas pelo Tribunal de Contas dos Município e a 

principal delas é que se contrata quando tem dinheiro para pagar, o que é principio basilar da 

administração pública e é isso que a Resolução do TCM nº 003/2016 estabelece como primeira 

norma na contratação de pessoal e será fiscalizado, tendo em vista que o município terá que 

enviar esses relatórios ao Tribunal de Contas, devendo tomar cuidado para que uma Lei não vá 

contra outra, o que acontece muito nos municípios com a mudança de gestor cada qual colocar as 

suas leis, observando que existem leis que tem alguma regulamentação, o que é importante ser 

visto na hora de elaborar novas leis, para que não fique conflitante e fique numa situação difícil, 

observando que a Lei disciplina o processo de contratação, mas quem contrata, a quantidade, a 

forma diz respeito ao Executivo, ressaltando que a Câmara não está dando carta branca para que 

contrate acima daquilo que é necessário, o que acredita está havendo um controle rigoroso pela 

parte da gestora municipal, tendo em vista a disponibilidade financeira do município e à luz da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, o que dará mais estabilidade aos não estáveis para que entrem 

assinando seus contratos sabendo o período de vigência, o que vai e quando vai receber para não 

prejudicar mais ainda uma classe de trabalhadores que já é tão prejudicada no Brasil, lembrando 

que o Art. 37 da Constituição Federal fala dos princípios da Administração Pública e seu inciso IX 

coloca que haverá a possibilidade de contratação temporária quando for de excepcional interesse 

público, mas não deve ser o princípio que vai prevalecer, sendo chegada a hora de discutir o 

quadro de temporário e efetivo e fazer planejamento a médio prazo para a realização de um 

concurso para que os servidores possam gozar de todos os direitos que a constituição estabelece. 

Falou que devem trabalhar para que o projeto, enviado pelo governo e que a Câmara está 

aprovando seja cumprido. Desejou bom ano de trabalho a todos e agradeceu. A seguir foi a 

tribuna o Vereador José Ferreira de Carvalho (Branco) – PT, quando cumprimentou Vereadores e 

pessoas presentes. Falou da alegria de começar o ano trabalhando a aprovação de um projeto de 

extrema importância, dizendo ter certeza que esse projeto vai trazer um pouco mais de segurança 

aos contratados. Disse que estaria mais alegre se fosse aprovar o concurso público, porém sabem 

que no começo do governo isso é impossível, assim como sabem que tem que haver contratações, 

razão pela qual votarão esse projeto para beneficiar os contratados. Falou que sempre reclamou a 

forma como estes têm sido tratados, de forma incorreta, dizendo ser esse projeto o inicio da 

melhoria para estes, parabenizando o governo pela iniciativa, ao qual votará favorável. E 

agradeceu. Adiante foi a tribuna o Vereador Nelson Fetisch – SD, quando cumprimentou o Senhor 

Presidente e Vereadores. Ressaltou que assim como já falado, a aprovação desse projeto é um 

passo para dar mais segurança aos contratados temporários, observando vê a preocupação dos 

concursados quanto a prejuízos que os contratados possam trazer para estes, o que não acredita 

haver, sendo que as contratações serão de acordo com as necessidades que o município exigir, 

não havendo necessidade de contratar um número excessivo de pessoas para que se faça uma 

forma de política e os vereadores estarão atentos e cobrando para que se contrate de acordo com 

as necessidades, para que não contrate pessoas que ao final do mandato fiquem sem receber seus 
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salários, pois se contratado com exagero trará prejuízos tanto a estes quanto aos concursados, 

manifestando-se favorável ao projeto, mas que não exagere nas contratações e estará atento. E 

agradeceu. O Senhor Presidente cumprimentou as pessoas que achegaram após a abertura da 

Sessão, destacando especialmente a presença do Secretário de Infraestrutura e ex-vereador 

Orlando Messias e Secretário de Agricultura Sr. Gleison, mencionando que em breve serão 

convidados para virem a essa Casa prestar informações e passou a palavra ao Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim – PSDB. Na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, desejando 

boas vindas aos vereadores que estão chegando agora. Falou que esse é um ato democrático, que 

nessa lei, ao final, revoga disposições anteriores. Disse honrado de está nessa Casa, assim como 

também honrado com a presença dos secretários municipais, parabenizando-os pela presença, 

pedindo que possam apresentar os cronogramas das secretarias, o que não aconteceu no governo 

passado, sendo importante para que possam acompanhar os trabalhos, pedindo aos secretários 

que sempre venham a essa Casa, colocando-se a disposição para ser a voz, defende-los e ajuda-

los, ressaltando ter conhecimento das dificuldades que estão enfrentando sem máquina e mão de 

obra qualificada, porém observando que alguma coisa está sendo feita, como o recolhimento do 

lixo, o que já é bom sinal. Mencionou haver conversado com o secretário de infraestrutura sobre 

buracos nas travessias das Paralelas norte e sul, algo que precisa ser resolvido com urgência, 

dizendo acreditar no secretário de infraestrutura por já ter sido Vereador por mais de um 

mandato e presidente dessa casa e por sempre ter honrado seus compromissos, ressaltando a 

importância de participar nas reuniões dessa Casa, sendo um ato público o qual todos podem 

participar e acredita que em breve será divulgado na rádio comunitária. Disse que está aqui para 

honrar a população e defender o melhor para o município. Falou que a Lei da contratação tem 

parâmetros legais, amparada pelo TCM, mencionando ter participado de curso e de encontro 

juntamente com outros vereadores a respeito, dizendo que o Portal da Transparência só veio para 

ajudar. E agradeceu. A seguir foi a tribuna o Vereador Werles Santos Silva – SD, quando 

cumprimentou o Senhor Presidente, Vereadores e pessoas presentes. Mencionou ser essa a 

primeira Sessão dessa legislatura, dizendo que estão dando pontapé inicial sobre a situação dos 

contratados, pois sabem que todo trabalhador deve ter seus direitos amparados como cada um 

deseja e mediante a crise pela qual o país passa o município não é diferente e estão discutindo, 

pois sabem que é importante contratar, pois sabem que quem é contratado quer receber e é o 

direito que lhe assiste, tendo todos os funcionários seus deveres, obrigações e família para 

sustentar e para iniciar esse trabalho precisa contratar para que as coisas comecem a funcionar,  

realizando essa sessão para que possam amparar as pessoas que irão trabalhar, pois o que se ouve 

falar é que não tem onde ir, assim como os funcionários efetivos, que acredita, assim como 

servidor público, batalhar para que aconteça o concurso público em nossa cidade, pois só assim 

será assegurado os direitos aos funcionários, dizendo que o importante não é contratar, mas ser 

ciente que todos que trabalham precisam receber, não adiantando ultrapassar os limites que a 

folha não consiga cobrir os gastos do município. Desejou boa tarde a todos e agradeceu. A seguir 

manifestou-se o Senhor Presidente, Vereador Gilberto Matias Rodrigues – PMDB, quando 

agradeceu as pessoas presentes e os vereadores presentes. Falou que tão logo o projeto chegou a 

essa Casa providenciou a convocação de Sessão Extraordinária, não sendo muito fácil, tendo em 

vista que está funcionando com um número reduzido de funcionários, que somente retornarão no 

próximo dia vinte, mas demonstra o empenho dessa Casa em tentar ajudar esse governo e os 

funcionários, principalmente sobre os quais trata a matéria, que são os contratados que sempre 
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vem sofrendo com a falta de compromisso de algum administrador. Referiu que o projeto trata 

sobre contrato por prazo determinado, podendo garantir ou não estabilidade por determinado 

prazo, pois isso vai depender de como o governo fará essas contratações. Enfatizou que pelas 

colocações dos vereadores o projeto será aprovado e a partir daí a responsabilidade não será mais 

dessa Casa, mas do governo, juntamente com os secretários que deverá ter responsabilidade para 

contratar dentro dos limites permitidos, pois com o Portal da Transparência e outras leis que se 

não forem cumpridas terão muitos problemas, o que sabe nem a administração, nem tão pouco os 

senhores vereadores querem, mas no que estiver ao alcance farão para ajudar para que o 

município tenha mais equilíbrio e os funcionários mais segurança. Após passou-se a Ordem do 

Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que apresentasse na íntegra o Projeto de Lei nº 236/2017 

que “Dispõe sobre a contratação por tempo determinado do Município de Placas para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da 

Constituição Federal e dá outras providências”, que o fez. Após o Senhor Presidente solicitou ao 

Relator da Comissão de Constituição e Justiça, Vereador Marcelo Wilton Rodrigues Leal que 

apresentasse Parecer da Comissão, o qual apresentou Parecer pelo prosseguimento da matéria. 

Colocado em discussão o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Manifestou-se a respeito 

o Vereador Denilson Rodrigues Amorim. Colocado em votação o Parecer. Aprovado por 

unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 236/2017 que “Dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado do Município de Placas para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da Constituição 

Federal e dá outras providências”. O Vereador Marcelo falou que no que tange a admissibilidade 

no projeto consta todos os requisitos para aprovação e no mérito é importante ter consciência do 

que está aprovando, dizendo não ver nenhuma segurança a qualquer direito dos servidores 

temporários, a não ser que tem direito a um contrato assinado, mas não estabelece vencimento e 

período. Falou que o Projeto autoriza a contratação temporária, esclarecendo que a Resolução nº 

003/2016 do TCM em seu Art. 2º, I diz que “os contratos serão encaminhados obrigatoriamente e 

acompanhados dos seguintes documentos: I- Lei que disciplina e autoriza a contratação de 

temporários” e o que essa Casa está dando é autorização para que o Executivo contrate o pessoal 

necessário ao seu funcionamento, mas o que vai dizer os direitos dos servidores é o tipo de 

contrato celebrado da administração com o servidor e a fiscalização será feita por essa Casa e o 

órgãos público externo como Tribunal de Contas dos Municípios sobre cada contrato que será 

auditado por esse órgão, o que vai garantir o direito do servidor, porém disse que existe algumas 

situações no projeto que seria importante serem discutidas, destacando que se dentro de dois 

anos não for realizado concurso público não pode contratar mais esse servidor, tendo em vista 

que o projeto estabelece o prazo de um ano, prorrogável impreterivelmente por mais um ano, de 

modo que se o concurso não for realizado em dois anos todo o quadro de servidores deverá ser 

trocado. Destacou outra situação com relação ao professor, conforme parágrafo 2º, do Art. 6º diz 

que para a função de magistério a contratação poderá ser feita por hora-trabalhada, esclarecendo 

que isso é contrato de produtividade, ou seja, recebe nos meses em que trabalhar. Informou que o 

projeto também não fala de garantia de décimo terceiro e férias, garantindo uma coisa, que é o 

principio da isonomia salarial, citando que se contratar um professor de nível superior não poderá  

ganhar menos que um professor de nível superior efetivo, salva guarda as vantagens individuais, 

mas o salário base não pode ser diferente, tendo inclusive o Prefeito ao justificar a contratação 

enviar ao TCM uma declaração para que proceda a contratação atendendo esse princípio. Falou 
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que também não pode contratar pessoas para funções onde tem concurso vigente, como no caso 

de Agentes de Saúde e de Endemias, que se abrir alguma vaga não pode contratar temporário, 

mas convocar da lista de espera. Mencionou que o Art. 2º do referido projeto fala sobre o que é 

considerado excepcional interesse público, tendo dois incisos que fala sobre contratação de 

professor, sendo inciso III – “contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva 

carreira em decorrência, exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, 

afastamento ou licença” e o IV – “admissão de professor para suprir necessidade sazonal no 

âmbito da educação profissional”, esclarecendo que deve-se ter cuidado, pois ao surgir vaga, tem 

servidor efetivo que tem cem horas e tem prioridade em pegar essas horas em decorrência da 

contratação temporária, o que pode ocorrer nessa e em outras situações. Falou que o projeto 

disciplina, autoriza o município a contratar, mas como será os contratos vai depender da dinâmica 

da administração e da disponibilidade financeira, baseada num critério rígido orçamentário 

situado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Disse que estão votando sabendo que implicação vai ter 

ao longo da aprovação desse projeto. O Vereador Marcione falou que quando se analisa a quebra 

de contrato, tendo sido citado que buscam uma garantia para o servidor, pois o projeto não 

garante ao servidor o recebimento do décimo terceiro salário ao final do ano e se o contrato for 

quebrado com seis meses, se terá adicional de férias, se receberá o décimo terceiro proporcional, 

apenas regulamenta a contratação, porém as condições de trabalho e a valorização dos 

contratados não está sendo garantido através do projeto, ficando a mercê de um contrato que 

será regido pela administração e não tem informações de como será. Manifestou preocupação 

com relação a contratação de pessoas para cargo onde há concurso em vigor, mencionando está 

ocorrendo na área de Agente de Saúde e de Endemias, onde há uma fila de espera grande, vendo 

pessoa que foi efetivada no mês de março em desvio de função, não tendo sido chamado o 

suplente, mas contratada outra pessoa, o que preocupa-se, mencionando que essa Lei não 

ampara essa contratação, mas que se chame quem está na fila de espera, mencionando que está 

acontecendo com agente de endemias que tem sete suplentes e já tem pessoa contratada 

ocupando a vaga, devendo ser visto isso. Mencionou ser uma preocupação e estão tendo total 

responsabilidade com relação ao direito do contratado, pois no futuro essa Casa poderá está cheia 

de contratados cobrando porque votaram uma lei que não assegura os direitos destes. Falou que 

se existe concurso deve-se garantir o direito dos suplentes. O Vereador José Ferreira falou que o 

projeto é bom, porém tem seus obstáculos, pois futuramente os contratados poderão querer 

cobrar algo mais em relação a seus direitos de trabalho, observando que o projeto autoriza a 

contratação, mas não define direitos. Falou que a esperança de muitos para um conforto melhor é 

quando o município realizar o concurso público, concordando que as pessoas que forem 

contratadas tenham conhecimento do prazo do contrato, mas que vá se preparando, pois 

certamente haverá concurso, pois há grande necessidade para o trabalhador. No que se refere ao 

projeto acredita que esta Casa está fazendo seu papel, votando, pois sem a aprovação seria bem 

mais difícil para o governo fazer seu trabalho, manifestando-se favorável. O Vereador Denilson 

ressaltou que a justificativa, assim como no projeto a regulamentação devido a exigência da 

Resolução nº 003 do Tribunal de Contas dos Municípios, que trata sobre a contratação temporária 

de pessoal, onde diz que não basta somente fazer a contratação, mas a Prefeita Municipal deverá 

informar ao TCM de que já está trabalhando a situação do concurso público. Mencionou ser 

contrato de um ano, podendo ser renovado por mais um ano; que os concursados que se sentirem 

lesados requeiram seus direitos, apresentando a Câmara, ao Ministério Público, apresentando 
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uma cartilha do TCM, que contém informações importantes para todos a respeito desse e de 

outros assuntos. O Vereador Marcione enfatizou não ser contra, assim como o vereador Marcelo, 

ao projeto de Lei, apenas manifestando preocupação que é de todos os vereadores de garantir os 

direitos a esses contratados, podendo futuramente ser cobrado por estes. Disse ter referido sobre 

a situação dos efetivos por haver sido procurado a respeito, tendo orientado conforme colocado 

pelo vereador Denilson, a quem procurar no sentido de que seja chamado os suplentes na lista de 

espera. O Vereador Denilson mencionou que o projeto somente fala sobre os deveres e 

obrigações dos contratados. O Vereador Marcelo disse que é dever dessa Casa tomar 

conhecimento, pois são cobrados, mas contratar e a forma como será esse contrato caberá ao 

Poder Executivo Municipal, embasada na Resolução nº 003/2016, do TCM-PA. Falou que realizar o 

concurso agora não é viável, devendo se fazer todo um planejamento orçamentário das leis de 

cargos e salários, da disponibilidade de pessoal, devendo-se realizar todo um estudo, o que se for 

realizado agora arrebenta o município, defende que seja feito com responsabilidade, assim como 

defende que o servidor temporário não pode fazer funções que não estejam no contrato e não 

pode exercer funções de chefia e confiança, como está no projeto, o que disse ser importante que 

se tenha conhecimento, porque se alguém questionar vai ganhar, pois nessa situação vai está 

infringindo esse projeto enviado pelo próprio executivo. O Vereador Marcione falou que os cargos 

de confiança, ao colocar no projeto, não sabe qual a interpretação que fizeram, mas que existem 

muitas pessoas nesta função e contratadas. Falou que a não preocupação com as contratações é 

porque se contratar muito fica engessado, porque a situação do INSS está pegando muito nos 

municípios pequenos, pois os contratos irão para o TCM, serão publicados no Portal da 

Transparência e esses dados serão cruzados com a Receita e os encargos aumentarão, pois será 

recolhido INSS de todos os contratados, o que já é uma razão para que não sejam contratadas 

muitas pessoas, dando uma garantia de que a máquina funcione, não havendo contratações fora 

da normalidade, caso contrário os vereadores também terão que explicar a razão de vencimentos 

atrasados. O Vereador José Sandeney falou que estão discutindo uma situação bastante 

complicada que é esse projeto de Lei; que se resume em contrato que será redigido para os 

contratados, sendo difícil, tendo em vista que o Brasil encontra-se numa situação complicada 

politicamente e Placas não é diferente e estão tentando viabilizar uma situação que “nos 

favoreça”, devendo ser votado na próxima semana em segundo turno para que dê segurança aos 

contratados nas suas respectivas funções. Acredita que se trata dos contratos que os servidores 

terão para com o Executivo, sendo uma situação complicada, pois não terão muitos direitos como 

os efetivos tem, observando que conforme consta no projeto todos os secretários e chefes de 

departamento deverão no prazo de sessenta dias contados a partir da entrada em vigor dessa lei 

todos apresentar Relatório completos de todos os servidores a eles vinculados sob regime de 

contratação temporária, indicando, inclusive, se for o caso, o respectivo enquadramento nos 

termos da art. 2º dessa lei, questionando por que não informar também a Câmara Municipal, 

tendo em vista que é a responsável pela aprovação da lei, sendo uma lei de fundamental 

importância, mas que em nenhum momento dá segurança aos contratados de receber férias e 

décimo terceiro salário, o que muitos destes almejam, esperando que haja concurso público mais 

rapidamente, mas tem consciência de que hoje concurso público não é viável, devendo manter o 

pé no chão para no máximo até 2018 seja realizado. Falou que algumas situações devem ser bem 

vistas pelos vereadores, pois serão cobrados com relação aos contratos dos professores e demais 

pessoas. O Vereador Vilmar Ferreira da Silva falou que nesse primeiro turno de votação foi 
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considerado por todos, observando que estão apenas autorizando a contratar, porém acredita que 

em algumas secretarias os contratados terão mais apoio, enquanto que em outras não, tendo em 

vista que nada é garantido nessa lei a essas pessoas, a respeito do qual podem posteriormente 

serem cobrados, devendo ficar muito atentos, pois não têm acesso a informações de quais direitos 

serão assegurados nos contratos, mas apenas aprovando para definir a contratação, podendo ser 

cobrado, assim como os concursados que aguardam ser chamados, sugerindo que essas pessoas 

procurem seus direitos. O Vereador Raimundo Ribeiro ressaltou está sendo discutido o projeto de 

lei que dá direito a Prefeita a realizar contratações, porém está se observando sobre os direitos 

constitucionais como férias e décimo terceiro salário, devendo verificar o Regime Jurídico Único 

dos Servidores a respeito desses direitos, porém acredita que esses contratos devam ser feitos em 

cima de um embasamento legal, devendo ser garantido o direito dos trabalhadores. Após foi 

colocado em votação, em Primeiro Turno, o Projeto de Lei nº 236/2017 que “Dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado do Município de Placas para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da Constituição 

Federal e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente 

convocou Sessão Extraordinária para votação em 2º Turno da matéria para a próxima segunda-

feira, dia seis de fevereiro de 2017, no horário regimental. Solicitou aos partidos com 

representação nesta Casa que indiquem os líderes dos de seus respectivos partidos. Após o 

Vereador Marcelo informou haver solicitado, em nome da Comissão de Constituição e Justiça, das 

Secretarias de Saúde e de Educação o organograma das respectivas secretarias e as pessoas que 

ocupam esses cargos, agradecendo ao Secretário de Saúde que em um prazo inferior a vinte e 

quatro horas respondeu, demonstrando responsabilidade e interesse para com interação efetiva 

com essa Comissão. Após o Senhor Presidente solicitou aos Senhores Vereadores que indiquem as 

assessoras para os gabinetes para que a partir do dia vinte do corrente mês sejam nomeadas e, 

observando não haver nada mais a tratar, agradeceu a presença de todos e mandou encerrar os 

trabalhos desta Sessão, determinando a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai 

assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa Diretora. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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