ATA 001/2020
Aos doze dias do mês de fevereiro de 2020 a Câmara Municipal de Vereadores se reúne para
mais uma Sessão Ordinária. O Presidente saudou a todos destacando a ausência do Vereador
João, em seguida convidou a todos para a oração do Pai Nosso, após a oração o Presidente
coloca em votação a ata da sessão anterior, na sequência o Presidente pede para que seja feita a
leitura dos Ofícios Recebidos e do Parecer da Comissão Permanente de Pareceres, após a leitura
o Presidente pede para que seja feita a leitura do Projeto 009/2020 onde após a leitura o
Presidente coloca em discussão mas ninguém quis se manifestar, o Presidente coloca em
votação sendo o Projeto 009/2020 aprovado por maioria absoluta. Na continuidade o Presidente
pede para que seja feita a leitura do Projeto 010/2020, após a leitura o Presidente coloca em
discussão mas ninguém quis se manifestar sendo assim o Presidente coloca em votação sendo o
Projeto 010/2020 aprovado por maioria absoluta. Como não havia mais matérias do Poder
Executivo nem do Poder Legislativo, passou-se para as explicações pessoais. O Vereador
Alessandro não quis fazer uso da palavra, na continuidade o Vereador José fez uso da palavra:
saudou a todos, comentou que esteve em conversa com o Vice-Prefeito Gabriel e com o
Secretário de Obras e falaram sobre a estradas no interior que precisam ser arrumadas. Os
Vereadores Leandro, Nelson, Dirceu, Nilson e Leonir não quiseram fazer uso da palavra, na
continuidade o próximo a se manifestar foi o Presidente ele pede para que o 1° secretário
assuma a presidência para que ele possa se manifestar, nesse momento com a apalavra
Vereador Ivaldo: saudou a todos, comentou que hoje estamos dando continuidade aos
trabalhos no ano de 2020, falou sobre os dois projetos, sobre o projeto do auxilio aos estudante
comentou que pleiteou com o Prefeito para que fosse aumentado e que conseguiu e que acredita
que este valor está de bom tamanho, comentou sobre o recesso no mês de janeiro, mas que teve
duas sessões extraordinárias neste mês, onde no dia 17 foram votados projetos muito
importantes, o do IPTU que dá 10% de desconto, do aumento salário do funcionalismo de 2,5%
, aumentada em 20% da hora trabalhada e do vale refeição comentou também que teve uma
reunião onde os estiveram presente apenas ele (Vereador Ivaldo) e o Vereador José onde depois
desta reunião os mesmos se deslocaram até o Gabinete do Prefeito onde solicitaram para que o
Poder Executivo estendesse para cada mês de dezembro desse o décimo terceiro do vale
refeição, e que em dezembro desse ano já irão receber, e que essa é sua iniciativa e do Vereador
José, no dia 24 a Câmara de Vereadores se reuniu para mais uma extraordinária onde foi votado
o Projeto do Processo Seletivo, comentou que a Câmara de Vereadores esteve trabalhando e que
ele como Presidente participou de vários eventos no mês de janeiro, onde ele e o Vereador
Leandro estiveram presentes na posse do Conselho Tutelar, a reunião com o sindicato onde
fizeram o acerto para esses aumentos, esteve também na troca de gerente da Cooperativa
Sicredi, esteve na inauguração do banco Sicob onde em seu pronunciamento pediu para que o
Banco venha em encontro dos anseios dos agricultores, comentou que esteve em Seberi
juntamente com o Assessor Jurídico Pedro e o Secretário da Administração Gefersson
participando de uma palestra muito importante onde foi explanado tudo o que pode e não pode
neste ano eleitoral. O Vereador Ivaldo assumiu a presidência, como não havia mais ninguém
para se manifestar o Presidente marca a próxima sessão para o dia 18 de fevereiro do corrente
ano. Para constar eu Francieli Aparecida Diotti Ferraz secretária desta casa lavrei a corrente

ata que após a leitura será assinada por todos os presentes.

