Ata da 1ª sessão extraordinária

ordinária do primeiro período
legislativo da décima quarta
legislatura da Câmara Municipal
de Adrianópolis, realizada aos
vinte e quatro dias do mês de
janeiro do ano de dois mil e
dezessete às dezessete horas e
trinta minutos.
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezessete, realizou-se a primeira sessão extraordinária ordinária
da Câmara Municipal de Adrianópolis, presidida pelo Sr. Claudio
Raab e secretariado pelo Sr. Jorge Fernando Santos Polli.
Iniciada a reunião, foi feita a chamada dos senhores vereadores,
registrando-se a ausência do vereador Ruy Taverna da
Fonseca. Havendo quórum legal e sob a graça e proteção de
Deus, o Sr. Presidente cumprimenta todos os presentes e
comunica que a presente sessão tem por objetivo a discussão e
votação dos Projetos de Lei nº 001,002,003/2017 vindos do
Executivo, com pareceres das comissões de Finanças e
Orçamentos e Legislação Justiça e redação final. Na sequencia
o Sr. Presidente chama a sra. Márcia Mottin para fazer uma
explanação sobre os referidos Projetos. Ato continuo o Sr.
Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da súmula
do Projeto de Lei nº 001/2017. Súmula: Dispõe sob o reajuste
das tabelas de vencimentos dos servidores públicos municipais
efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas, a partir de
01 de janeiro de 2017 e dá outras providencias. Projeto de Lei
nº 002/2017 Súmula: Dispõe sobre a criação e alteração no
anexo I da Lei Municipal nº 538/2001 e suas ressalvas. Projeto
de Lei nº003/2016 Súmula: Dispõe sobre a alteração da redação
do Parágrafo Único do artigo 23, da Lei Municipal nº 572/2004 e
dá outras providencias. Em seguida o Sr. Presidente coloca os
referidos Projetos em discussão, após discutidos, delibera em
plenário a possibilidade de os Projetos serem votados em turno
único, o qual todos concordam, e o Sr. Presidente coloca os
Projetos de Leis nº 001,002,003/2017 em votação nominal,
sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a sessão que ao seu
final vai assinado pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.

