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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/02/2017.
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2017, no edifício próprio da
Câmara Municipal de Nova Guataporanga, Estado de São Paulo, realizouse a 1ª (sessão extraordinária sob a presidência do Senhor Odair Augusto
Coelho 1º Secretário, a vereadoraLorraine Augusto e 2º Secretário o
vereadorManoel Prates de Mattos. Feita a chamada constatou-se a
presença dos seguintes vereadores: Edvaldo Gomes, Fábio Bueno da Silva,
Geraldo Jesus do Vale, José Mauro Lourencetti, Pedro Prudente de
Oliveira e Valdeci Inácio. Havendo número legal como comprova o livro de
presença o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão. Em
seguida todos ficaram de pé para rezar a oração do Pai nossos. Em seguida
dentro da Ordem do dia foi lida a seguintematéria:Projeto de Lei nº
03/2017do Poder Legislativo. Na tribuna José Mauro parabeniza a atitude
do Presidente em dar o mesmo valor da revisão salarial aos funcionários
da câmara baseado no valor do reajuste da Prefeitura, não que os
funcionários do Legislativo não mereçam tem dinheiro em caixa e tem
condições, mas fica desproporcional aos funcionários da Prefeitura. Na
tribuna o vereador Valdeci é a favor do Projeto de Lei, mas na verdade o
salário das funcionárias metade é de gratificação e quando aposentaressa
gratificação não entra no salário quando na verdade o reajuste poderia ter
sido maior até porque a Câmara é um órgão independente da Prefeitura.
Odair deixou registrado em ata que já foi Presidente da casa por diversas
vezesinclusive quem colocou a funcionária Silmara na Câmara foi o
Presidente entende que a Câmara tem condições de um reajuste maior,
mas seria uma desigualdade perante os demais funcionários. Continua em
discussão o Projeto de Lei, não havendo discussão, está em votação
aprovado por unanimidade de votos. Odair ressaltou que a Câmara
sempre procurou fazer o melhor tanto para o Executivo quanto para o
Legislativo. Projeto de Lei nº 03/2017 do poder Executivo, está em
discussão. Na tribuna Fábio Bueno é a favor do Projeto de Lei, reajustando
o salário dos funcionários em 7%, o vereador tem certeza que daqui um
ano ele suprirá com um valor melhor. Na tribuna Manoel concorda com o
Projeto ressaltando que teve municípios que nem o reajuste pode dar aos
funcionários. Pedro Prudente comentou que em conversa com o Prefeito
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referente à indicação que o vereador indicou em dar um reajuste melhor
aos funcionários ele comentou que o máximo que ele poderia dar era esse
valor e se aumentasse mais ultrapassaria a folha de pagamento era
melhor esse valor do que sairfora do controle. José Mauro comentou não
aplaudir e nem criticar o Senhor Prefeito porque inicio de mandato é
mesmo complicado tem que colocar a casa e pelo visto o Senhor Prefeito
demonstra estar com os pés no chão. Valdeci Inácio comentou que todo
político quando ganha as eleições fazem plano de administração e o
Valdeci parabenizou os vereadores do PMD e PV ninguém pode cobrar
nada do atual Prefeito porque não consta no Plano da administração valor
salarial muito bem colocado inclusive o vereador Valdeci fez a indicação
pedindo tanto no reajuste salarial quanto na cesta um valor maior devido
as percas que os funcionários vem perdendo a anos. Continua em
discussão, não havendo discussão, está em votação, aprovado por
unanimidade de votos. Odair deixou claro ser pouco o reajuste de 7%, mas
que na folha se torna um montante deixando registrado em ata queas
eleições foram vencidas sem promessas e sem gastos de dinheiro e que
foram vencidas sem comprar votos. Parabenizou o vereador Vagner Alves
pelo reajuste de 7% e com certeza para o próximo ano irá melhorar e
analisar a tão esperada reestruturação de cargos dos funcionários que
está desproporcional principalmente da referência 01 à 06. Continua em
discussão, não havendo discussão, está em votação, aprovado por
unanimidade de votos.Dando continuidade o Senhor Presidente deu por
encerrada a presente sessão que vai assinada pelo 1ª secretária e pelo
Senhor Presidente no carimbo de aprovação.
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