Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Santa Rita de Minas, realizada às
quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de Fevereiro de dois mil e dezessete, no Plenário
da Câmara, sob a Presidência do Vereador Cléssio José Fernandes. Dando início à Sessão, o
Presidente convidou os senhores vereadores para que tomem seus lugares no Plenário, e em
seguida convidou a Vereadora Priscila Maria de Oliveira para fazer uma reflexão bíblica, que se
encontra em Salmo Número 23. Em seguida, o Presidente convidou o Vereador Primeiro Secretário, Josival Moreira Simões, para fazer a chamada dos Vereadores presentes para
verificação de quorum, constatando a presença dos seguintes Vereadores: Cléssio José
Fernandes, Josival Moreira Simões, Ageu Ferreira Soares, Agrimaldo Geraldo Cimini, Gilson Luiz
de Souza, José Carlos da Silva, José Martins Neto, José Rocha de Souza e Priscila Maria de
Oliveira. Havendo quorum regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão, convidando as
autoridades presentes: Excelentíssimo Senhor Ronaldo Pereira, secretário de Educação,
Excelentíssimo Senhor José Junior Izidro chefe de gabinete para tomarem assento junto à Mesa
Diretora. Na seqüência, foi aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, uma vez
que se encontra disponibilizada no sítio da Câmara Municipal, de acordo com o que estabelece o
artigo primeiro da Resolução número cento e oitenta e oito, de dezessete de agosto de dois mil e
dez, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo após, solicitou que o vereador Primeiro –
Secretário fizesse a leitura do Expediente e da matéria constante e Ordem do Dia, a saber: 1°)
Projeto de Lei número um do ano de dois mil e dezessete para Votação em Segunda Discussão e
Redação Final em Regime de Urgência, cuja ementa: Fixa os novos valores dos vencimentos
básicos dos cargos de Professor e Auxiliar de Educação e dá outras providências de autoria do
Executivo. 2º) Projeto de Lei número dois do ano de dois mil e dezessete para Votação em
Segunda Discussão e Redação Final em Regime de Urgência, cuja ementa: Altera o anexo ll da
Lei nº 384, de 1º de janeiro de 2012, e dá outras providencias de autoria do Executivo. Em
seguida o Presidente declarou encerrado o Pequeno Expediente e solicitou ao Plenário a
suspensão do intervalo de cinco minutos. Obtendo o consentimento de todos, deu início ao
Grande Expediente. Após o Presidente concedeu a palavra ao Secretario de Educação Ronaldo
Pereira, que ao cumprimentar á todos, ressaltou sobre os projetos em pauta, explicou o motivo
pelo qual o mesmo teve que ser elaborado. Em suas palavras deixou claro que não haverá
contratação de funcionários e que serão professores efetivos que ocupará os devidos cargos.
Agradeceu a todos e se despediu. Logo após concedeu a palavra aos Vereadores para uso da
Tribuna, em seguida concedeu a palavra ao vereador Josival Moreira Simões que cumprimentou
a todos. Em suas palavras ressaltou sobre ouvir sugestões referentes á situação de nosso
Município. Disse que se possível seria viável fazer uma audiência publica com os secretariados
do nosso Município. Ressaltou sobre os projetos em pauta e sobre a explicação do secretario de
Educação Ronaldo Pereira. Agradeceu a todos e se despediu. Em seguida o Presidente solicitou
ao Primeiro – secretário que fizesse a leitura dos Pareceres da Comissão de Constituição,
Justiça, Finanças, Tomadas de Contas e Redação Final, acerca dos projetos que serão votados.
Logo após, o Presidente colocou em Votação em Segunda Discussão e Redação Final em
Regime de Urgência o Projeto de Lei número um do ano de dois mil e dezessete, cuja ementa:
Fixa os novos valores dos vencimentos básicos dos cargos de Professor e Auxiliar de Educação
e dá outras providências de autoria do Executivo, o qual foi aprovado por unanimidade. Em
seguida o Presidente colocou em Votação em Segunda Discussão e Redação Final em Regime
de Urgência o Projeto de Lei número dois do ano de dois mil e dezessete, cuja ementa: Altera o
anexo ll da Lei nº 384, de 1º de janeiro de 2012, e dá outras providencias de autoria do Executivo,
o mesmo foi aprovado pelos Vereadores Cléssio José Fernandes, Josival Moreira Simões, Ageu
Ferreira Soares, Agrimaldo Geraldo Cimini, Gilson Luiz de Souza, José Carlos da Silva, José
Rocha de Souza e Priscila Maria de Oliveira, ficando contra o projeto o Vereador José Martins
Neto. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a sessão, agradecendo a
presença de todos e convidando para participarem sempre das reuniões. Plenário da Câmara
Municipal de Santa Rita de Minas, 14 de Fevereiro de 2017.
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