Ata da Sessão Extraordinária
Aos vinte e um dia do mês dejaneiro do ano de dois mil
e vinte, as 18:00 horas
reuniu-se nessa Casa de Leis sob a presidência do Senhor Paulo
Rogério de Castro e secretariado
pelos vereadores Flávio Sela da Costa e Dijalma Dalla
Bernardina. Feita a chamada constatou a
presença de todos. Havendo Quórum Regimental o Presidente declarou aberto
o trabalho.
Passando para leitura do expediente: Projeto de Lei
Complementar nº 01/2020, que Dispõe sobre
a Concessão de Revisão geral salarial dos servidores da
Prefeitura Municipal de Sarutaiá e
atualização dos vencimentos do Magistério e dá outras
providências. Projeto de Lei
Complementar nº 02/2020, que Dispõe sobre a revogação do
Artigo 151 da Lei Complementar nº
07 de 14 de outubro de 1994. Projeto de Lei nº
01/2020, que Dispõe sobre a Concessão de
Reposição lnflacionária dos Funcionários da Câmara
Municipal e Agentes Políticos e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 03/2020. que Define o
percentual de reposição inflacionária ao
Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio de Sarutiá.
Projeto de Lei nº 04/2020, que Dispõe sobre
Autorização para abertura de Crédito Adicional Especial e dá
outras providências. (Com a
finalidade de autorizar pagamento de
encargos previdências com recursos recebidos da União por
conta da cessão onerosa). Terminada a leitura do expediente deu início
a ordem do dia. Então o
Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº
04/2020, que Dispõe sobre
Autorização para abertura de Crédito Adicional Especial e dá
outras providências. (Com a
finalidade de autorizar pagamento de
encargos previdências com recursos recebidos da União por
conta da cessão onerosa), que foi aprovado por unanimidade. Em
discussão e votação o Projeto
de Lei Complementar nº 01/2020,
que Dispõe sobre a Concessão de Revisão geral salarial dos
servidores da Prefeitura Municipal de Sarutaiá e
atualização dos vencimentos do Magistério e dá
outras providências, foi aprovado
unanimidade.
Em discussão e votação o Projeto de Lei
por
Complementar nº 02/2020, que Dispõe sobre a revogação do Artigo 151 da Lei
Complementar nº
07 de 14 de outubro de 1994, foi aprovado
por unanimidade. Em discussão e votação o Projeto
de Lei nº 01/2020. que Dispõe sobre a Concessão de
Reposição lnflacionária dos Funcionários da
Câmara Municipal e Agentes Políticos e dá outras
providências, foi aprovado por unanimidade.
Em discussão e votação Projeto de Lei nº
03/2020, que Define o percentual de reposição
infiacionária ao Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio de Sarutiá, foi
aprovado por unanimidade.
Encerrada a ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado
o Presidente agradeceu a presença
de todos e declarou encerrada essa Sessão Extraordinária
que segue registrada em áudio e vídeo
e que para constar foi lavrada a
presente ATA que lida e no conforme será assinada pelos
membros da mesa.
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