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Ata da Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo, realizada em
19 de março de 2020.
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana.
Primeiro Secretário: Ver. Altemis F. Monteiro
Segundo Secretário: Ver. Nilton Paes Cardoso.
Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas,
no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor presidente verifivando
haver quorum, invocando a benção e a preoteção de Deus, declarou aberta a
Sétima Reunião Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Quarta Sessão
Legislativa da atual Legislatura. Justificou as ausências dos vereadores Ana
Maria V. Lobato, Narrinha Wanderley S. Coelho e Antonio A. Cardoso, por
motivos de tratamento de saúde. Em virtude da ausência da primeira secretária
da Mesa, a vereadora Ana Maria V. Lobato, solicitou ao segundo secretário, o
vereador Altemis F. Monteiro para assmir a primeira secretaria e convidou o
vereador Francisco Assis B. Junior para assumir a segunda secretaria da
Mesa. Solicitou à Vanja Mirleide para fazer as anotações necessárias para a
digitação da ata desta sessão. Iniciando o Pequeno Expediente, verificando
não haver correspondência a ser lida e nem oradores inscritos, solicitou ao
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da ata da Terceira
Reunião Ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 2020. Após a leitura
colocou o mesmo em discussão e como ninguém discutiu, colocou em
votação, sendo aprovado por todos. Dando continuidade, na primeira parte da
Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do
Projeto de Lei nº 008/2020, datado de 17/03/2020, de autoria do Executivo
Municipal, artigo por artigo, para discussão, apresentação de emendas (se
houver) e posterior votação. Leitura do Preâmbuloe Artigo 1º e discussão.
Como nunguém discutiu, foi feita a leitura do Artigo 2º e posterior discussão.
Como ninguém discutiu prosseguiu a leitura do Artigo 3º e posterior
discussão. A palavra foi concedida ao vereador Nilton Paes que propôs
emenda aditiva ao Artigo 3º. Após a palavra “publicação”, acrescentar a frase
“com efeito retroativo à 1º de janeiro de 2020”. Como ninguém mais discutiu,
prosseguiu a leitura do Artigo 4º e posterior discussaõ. Como não houve
discussão, o senhor presidente colocou em votação o Proejeto de Lei nº
008/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo aprovado
com cinco votos favoráveis e um voto contrário do vereador Manoel Jardim. O
senhor presidente colocou em discussão a emenda apresentada pelo vereador
Nilton Paes e como ninguém discutiu colocou em votação, sendo aprovada por
todos. A seguir foi feita a leitura do anexo do Projeto de Lei-Tabela de
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Vencimentos-Grupo Magistério-Cargo Técnico em Educação- 40 horas
semanais. Após a leitura o mesmo foi colocado em discussão e como ninguém
discutiu, passou à votação, sendo aprovado por todos. O senhor presidente
comunicou aos nobres pares que a matéria aprovada será encaminhada ao
Chefe do Poder Executivo Municipal para as devidas providências. Tendo em
vista não haver mais matéria para a primeira parte da Ordem do Dia,
prosseguiu com a segunda parte da Ordem do Dia. Verificando não haver
matéria, passou às Explicações Pessoais e verificando não haver oradores
inscritos e nada mais tendo a tratar na presente sessão, o senhor presidente
declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 20 de março de
2020, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 19 de
março de 2020. Com a presença dos senhores vereadores: Sebastião Baia
Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Francisco Assis B. Junior, Nilton Paes
Cardoso, Roldão de Almeida l. Filho e Manoel da Conceição P. Jardim.
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