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Ata da quinta (5ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci na Sessão

Legislativa de 2016, realizada às 19h (dezenove horas) do dia 15 (quinze) de março de

dois mil e dezesseis (2016) na sua sede regimental, sob a presidência do Vereador

Fábio Mesquita de Almeida com a presença dos Vereadores Rodrigo Douglas Vilas

Boas, Lino dos Santos Filho, Arnaldo de Abreu Campos, Carlos Antônio Aparecido

Barbosa, José Marcelo de Andrade Botelho, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião

Leonardo de Mesquita. Ausente o Vereador Márcio Luiz Borges que apresentou

atestado médico. COMUNICADOS: Do Gabinete do Prefeito: Ofício n.º 075/2016

encaminhando balancetes da receita e despesa da Prefeitura referentes aos meses de

novembro e dezembro/2015; Ofício nº 87/2016 encaminhando cópias das leis

municipais de recomposição salarial do período de 2006 (implantação do Plano de

Cargos e Salários) a 2015 (última recomposição ocorrida) e demonstrativos de gastos

com pessoal, bem como solicitação de projeto de lei visando a redução do subsídio do

Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. PROPOSIÇÕES ESCRITAS:

Indicações n.º 9 do Vereador Lino e n.º 10 do Vereador Márcio.  COMUNICADOS DA

PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente comunicou que foi marcada para a próxima

segunda-feira, 21 de março, a sessão de julgamento do Sr. Prefeito referente aos

trabalhos da Comissão Processante nomeada nos termos da Portaria n.º 20/2015.

Mencionou ainda projeto de reajuste dos servidores públicos Municipais, onde estará

oficiando o Sindicato para buscar mais informações a respeito. PRONUNCIAMENTO

DOS SRS. VEREADORES: Fizeram uso da palavra: Vereador José Marcelo; Vereador

Arnaldo; Vereador Carlos; Vereador Rodrigo; Vereador Nelson com aparte dos

Vereadores Arnaldo e Rodrigo; Vereador Lino com aparte do Vereador Arnaldo;

Vereador Sebastião. Ao final houve comentários acerca do reajuste dos servidores

pelos Vereadores José Marcelo, Carlos e Arnaldo. Concluindo o Sr. Presidente fez uso

da palavra, colocando-se à disposição dos servidores. SEGUNDA PARTE: As

Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. TERCEIRA PARTE: Os Srs.

Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada no

dia 22 de março. Os trabalhos foram suspensos por dez minutos para lavratura da ata

da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e

determinou a leitura da ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos

Srs. Vereadores.


