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Segunda - Sessão Extraordinária de 25.05.2016 – Fls. 1
05ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE MAIO
DE 2.016.
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze
horas horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão extraordinária,
presidida pelo Vereador Lindolfo Jovenal Duarte e secretariada pelo Vereador Luis
Marino da Silva e com a presença dos seguintes Vereadores: Antonio Inácio Barbosa,
Fábio da Silva Gomes, Geraldo de Sousa Oliveira, João Siqueira Filho, Mário Alberto
Frigieri Júnior, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. Iniciada a sessão foi executado o
Hino de Ibaté. O Vereador Waldir Siqueira procedeu a leitura da Bíblia Sagrada. Foi
apresentado o requerimento de urgência referente ao Projeto de Resolução de autoria
da Mesa Diretora de nº 002/2016, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos
comissionados na Câmara Municipal de Ibaté. (Extingue os cargos de Assessor de
Imprensa e Assessor Jurídico e Cria os Cargos de Assessor Parlamentar e Assessor
Legislativo da Mesa Diretora) O Requerimento foi aprovado por unanimidade.
ORDEM DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 361/2016 – Projeto de Lei nº 002/2016 de
autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos
comissionados na Câmara Municipal de Ibaté. (Extingue os cargos de Assessor
de Imprensa e Assessor Jurídico e Cria os Cargos de Assessor Parlamentar e
Assessor Legislativo da Mesa Diretora). Posto em discussão. O Vereador Luis
Marino da Silva: Este projeto de resolução extingue uns cargos e cria outros cargos,
gostaria de expor meu entendimento a respeito deste projeto. Eu acho que há uma
necessidade de ser feito por conta da situação que a gente se encontra hoje, devido
até algumas notificações do Ministério Público para que seja extinguido os cargos de
Assessor de Imprensa e o cargo de Assessor Jurídico, então, através desta resolução
serão extintos estes cargos e por conta de ser eleição já também e alguns funcionários
nossos estarem com pedido de aposentadoria, para que esta Casa não pare seus
trabalhos, existe a necessidade de um projeto. Este projeto cria um cargo de Assessor
Parlamentar e outro de Assessor Legislativo da Mesa Diretora e tem suas referências
salariais. No meu entender um projeto até que difícil, mas que a partir de alguns dias
ai não teremos como fazer mais nada por conta do período eleitoral. Eu ainda não sei
qual será meu caminho na votação, irei decidir na hora, sem mais. Posto em votação:
Antonio Inácio Barbosa (SIM); Fábio da Silva Gomes (NÃO); Geraldo de Sousa
Oliveira (SIM); João Siqueira Filho (SIM); Luis Marino da Silva (NÃO); Mário
Alberto Frigieri Júnior (SIM); Sidnéia Monte (SIM); Waldir Siqueira (SIM)
DECISÃO: Aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e dois 2 (dois) votos
contrários.. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, lavrada esta
ata, que vai assinada, depois de aprovada pelo Plenário.................................................
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