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Vereadores aprovam projeto da Reforma Administrativa
Para os vereadores de
oposição, Maria Tereza
O
Capra e Juarez da Silva, a

São Miguel do Oeste
s Projetos de Lei do
Executivo Municipal
que integram a Reforma
Administrativa foram
aprovados pela maioria
dos vereadores na sessão
de quinta (03). A votação
foi acompanhada por dezenas de pessoas, entre servidores, secretários municipais e a comunidade.
Seguindo o curso da
Sessão anterior, o projeto
da Reforma Administrativa foi aprovado novamente em segunda votação.
A Vereadora Maria
Tereza Capra informou
que a bancada de oposição
não pretendia votar contra o projeto da Reforma
Administrativa e também
não protocolaria emendas
que viessem a favorecer
um ou outro, mas sim exigiam apenas o direito de
analisar melhor a redação
para o benefício dos próprios servidores.
A vereadora enfoca
que o projeto deveria passar por um estudo de
impacto econômico e
ﬁnanceiro, o que, segundo
ela, não aconteceu, pois
não há o parecer das
comissões.
O vereador Juarez da
Silva lembrou em seu discurso que tem conhecimento de que o presidente
da Câmara, vereador Valnir Scharnoski, usou a
prerrogativa amparado
pelo regimento para por o
projeto em votação, mas

garante que o texto poderia sim ter passado por vista em gabinete para uma
análise criteriosa, o que
foi negado pela maioria
dos vereadores, em voto
aberto.
Durante seu discurso,
Gilberto Berté aﬁrmou
que os vereadores não
devem trocar acusações e
sim legislar em prol da
população, o vereador chamou a atenção para o fato
de que, se existem culpados, então todos são culpados e foi uma falha coletiva, pedindo para que
todos assumissem suas
responsabilidades.
O vereador José Giovenardi defendeu que
todos os servidores merecem justiça. Ele é a favor
de um salário digno para
os servidores que trabalham diariamente pelo
município e tem ganhos
baixíssimo, precisando de
outros proventos para
completar seu vencimento. “
O presidente da Câmara, Valnir Scharnoski,
defendeu que os servidores devem ser respeitados, garantiu reconhecer
que a reforma não é um
projeto dos sonhos mas,
enfoca que será positiva
para a grande maioria dos
trabalhadores do setor
municipal.
A líder do governo na
Câmara, vereadora Cristiane Massaro, lembrou
que a reforma é uma rei-

vindicação antiga dos servidores municipais e
garantiu que a aprovação
do projeto trás justiça social.
O primeiro secretário
da casa, vereador Claudio
Barp, revelou preocupação com as ﬁnanças mas
disse ter consciência de
que o governo conhece os
ônus e os bônus da aprovação de tal projeto.
O vereador Idemar
Guaresi observou que a
satisfação da população
de São Miguel do Oeste
deve estar em primeiro
lugar.

reforma deveria ter sido
aprovada ainda no governo
de Nelson Foss da Silva,
assim os servidores estariam
recebendo as vantagens
desde janeiro. No entanto,
Tereza Capra disse que
gostaria de ter o direito de
analisar melhor a redação
para o benefício dos próprios
servidores.
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