ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 1.431, DA CÂMARA MUNICIPAL
DE NOVA IGUAÇU DE GOIÁS-GO.
Aos 14 (quatorze) dias do mês de março do ano de Dois Mil e Dezenove (2019), às
19h30min, no prédio da Câmara Municipal de Nova Iguaçu de Goiás, situada á Rua
Francisco Nunes de Souza, Qd 25, Lt 07, nº 84, centro. Fez presentes os (as)
Parlamentares Senhores (as), Edimario Navarro de Abreu –PROS, Valcilei Antônio
Vicente-DEM, Maria José da Rocha Lemos Araujo-PMDB, Edilson José de OliveiraDEM, José Periquito da Silva-PSDB, Iris Antônio Alves-PMDB, e Nito Pedro PereiraPMDB, para Sessão Ordinária, na forma regimental e, sob a presidência do vereador
senhor EDIMÁRIO NAVARRO DE ABREU, após a verificação pela secretária no livro
de presença, constatando quórum legal para início dos trabalhos, determinou a vereadora
Senhora MARIA JOSÉ DA ROCHA LEMOS ARAUJO, que se procedesse com a
leitura bíblica de ECLESIASTICOS CAP. 07, VERS. 01-06. Após o pronunciamento do
termo de abertura o Senhor Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão.
Prosseguindo no espaço destinado ao EXPEDIENTE DO DIA, fora determinado a
secretária que se procedesse com a leitura da ata da sessão anterior de nº 1.430, do dia 13
de Março de 2019, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos dos parlamentares
presentes, dando continuidade ao expediente fora repassado a Comissão de Justiça e
Redação e Comissão de Finanças e Orçamentos onde terão um prazo especifico de 30 dias
para emitir seu parecer sobre os seguintes processos: 08172/13 – BALANÇO GERAL DE
2012, PARECER PREVIO PP N. 00191/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICIPIOS-TCM; 09120/14- BALANÇO GERAL DE 2013, PARECER PREVIO
PP N. 00209/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM. Iniciada
a ORDEM DO DIA com a pauta constante depois de lida e bem apreciada pelos
parlamentares presentes foi aprovada por unanimidade de votos a seguinte preposição:
REQUERIMENTO 006/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR VALCILEI ANTONIO
VICENTE QUE SOLICITA AO PREFEITO MUNICIPAL AUMENTO DE SALARIO
PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. Passou para a fase da
EXPLICAÇÃO PESSOAL, onde conforme inscrição o nobre Vereador Valcilei Antônio
Vicente fazendo uso da palavra cumprimentou a todos e disse que fez o requerimento em
nome de todos os vereadores para que tenha aumento no salário dos funcionários da
Prefeitura Municipal porque o último aumento foi realizado em 2015 e todos os
funcionários merecem reajuste dos salários, mas é preciso que os funcionários corram atrás
desse aumento juntamente com os vereadores, se tiverem juntos funcionários e vereadores
conseguem. O nobre vereador Edilson Jose cumprimentou a todos e agradeceu a todos e
disse para que todos continuem vindo as sessões para ficarem a par do que acontece na
Câmara, e disse também que está de acordo com o requerimento para que aumente o
salário dos funcionários da Prefeitura Municipal. A vereadora Maria José cumprimentou a
todos e disse que concorda que todos os funcionários merecem ter o aumento em seus
salários. O vereador José Periquito também cumprimentou a todos e disse que os
funcionários precisam sim correr atrás da regularização dos seus salários e que ele apoia
para que seja regularizado os salários. O nobre Vereador Iris Antônio cumprimentou a
todos e agradeceu pela presença e disse para que todos continuem a vir nas sessões da
Câmara, e disse que está correndo atrás para conseguir fazer o Plano de Carreira para todos
os funcionários concursados, para que não precise ficar brigando todo ano para que os

salários sejam reajustados, e que também apoia o requerimento para o aumento dos
salários. O Vereador Nito Pedro também cumprimentou a todos e disse que apoia os
funcionários para que corra atrás do reajuste dos seus salários. Não havendo nada mais
para o momento o senhor presidente convocou aos parlamentares para sessão ordinária que
se realizará no dia 15/03/2018, ás 19hs30min, oportunidade em que agradeceu a todos pela
presença e declarou encerrada a sessão Lavrada esta por mim Maura Araujo Resende,
Secretária autorizada, que a lavrei em 02 (duas) vias de igual teor, sendo lida achada
conforme deverá ser assinada pelo Senhor Presidente, Secretários e demais parlamentares
presentes.
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