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	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIADUTOS/RS


ATA Nº 001/2022

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (19.01.2022), às dezenove horas (19:00h), na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Viadutos, sito à Rua Anastácio Ribeiro-84, Centro, reuniram-se os Vereadores para a instalação da Sessão Plenária Extraordinária. O Presidente da Mesa, Vereador Carla Cristiane Toniolo verificando a exigência do quórum e invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da Pátria Brasileira declarou aberta a Sessão Extraordinária dia 19 de janeiro de 2022. A vereadora Helena Irene Basso apresentou atestado médico então convido a Vereador suplente o Vereador Armando Pires da Silva que assumira a Sessão de hoje que ele venha até a Tribuna apresente seu Diploma e faça o Juramento. Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica as Leis da União do estado e do município exercer o meu mandato sobre a inspiração do patriotismo da Liberdade da Honra e do bem comum declaro empossado o Vereador Armando Pires da Silva. Comunico também que o vereador de Vergílio também apresentou atestado e não se fará presente na reunião de hoje. Solicito que seja feito a leitura do:  Projeto de Lei Municipal nº 001/2022: Procede a revisão geral na forma que especifica e da outra providencia. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Com relação ao movimento o reajuste de atualização de salário dos Servidores no Projeto se prevê uma atualização pelo IPCA e segundo ele um percentual um ganho real que vai chegar aos 10.6 é só que o seguinte os funcionários estão a dois anos sem receber aumento alguns anos atrás já passou por essa casa onde teve uma revisão na Previdência onde todos independente do salário pago ao mesmo a contribuição para o INSS, muito diferente do que é a Previdência  do INSS que é progressiva ali os funcionários  já tiveram uma perda, observando que consta  no Portal da Transparência da  Prefeitura 2020 a previsão do orçamento em relação antes do aumento antes do congelamento dos salários até agora ele aumento 16.52 o orçamento do Município o Município passou a arrecadar  16.52% a mais  do congelamento do salário  até agora o que seria mais justo mais certo disso aplicasse o mesmo percentual que a Prefeitura está arrecadando a mais isso sem considerar o Fundeb porque se eu considerar o Fundeb que são 3 milhões e 532 mil por ano, isso ai é 19.34%  de reajuste que teve o orçamento do Município,  é uma conta bem simples se antes da pandemia era x e agora aumentou 16% o valor que a Prefeitura tá arrecadando está recebendo aumenta se o salário dos funcionários no mesmo eu não entendo porque não se faz isso essa economia é pra que para criar novos cargos pra folha está lá no limite não é para o pagamento do servidor é por causa de FG de contatações e por causa de novos cargos que estão criando aqui para te buscar altura de carro no limite mas não era o salário do servidor é por causa desse jeito Por causa que contratações é por causa dele buscar aqueles que estão criando os Professores tem porque a Prefeitura não trabalha para ter um plano de cargos e salário para todos os servidores, todos deveriam ter não somente quem  trabalha na educação agora já estão fazendo a revisão do plano de cargos e salários para os Professores muito isso hoje nós deveríamos estar fazer os planos de revisão de todos os servidores, planos de cargos de todos os servidores não só dos Professores mas nós deveríamos estar fazer a revisão de todos os servidores mas só tem, uma determinada categoria  hoje não precisava estar está discussão teria um sindicato representando os funcionários e pedindo e  discutindo e se fosse o caso até judicialmente isso, porque se aumenta se aumenta o salário na mesma proporção  a mais vai estourar o orçamento daqui a pouco eu votar a contração de mais um Assessor Jurídico ganhando mais  de 5mil e pouco por mês para 8 horas semanais, mais de 6 mil reais por para trabalhar 8 horas por semana, é um bom salário eu já me manifesto o salário contrário então assim, se ouviu boatos de que o prefeito vai dar 10. Alguma coisa  agora e lá na metade do ano  vai dar mais 4,5% por cento sei lá quanto, prever em Lei se tem a intenção de dar no futuro mais um reajuste neste mesmo período do ano deveria estar previsto em Lei, Art. tal aumento sei lá mês de junho, julho que seria este percentual este  justificativa de extrapolar  afolha de pagamento  olha parem de contratar menos pessoas paga melhor os que estão aí trabalhando, faz um plano de cargos e salários, faça um estudo do impacto do plano de cargos e salários um impacto na  folhas para anos tem empresas que fazem isto a gente sabe muito bem de Prefeituras aqui próximas nossas  já tem  gestão todas as secretarias, contrata um sistema de gestão de pessoas que apresente um plano de gestão para aquelas secretárias para ela funcionar melhor olha o exemplo de Gaurama 2% lugar em gestão vamos copiar aqui no Município bem próximo como eles fazem sugestão da Amau era de 11% poxa ficou quase isto nem chegou aos 11% que era sugestão da Amau mas independente da sugestão da Amau se aplica o valor que se teve de acréscimo no orçamento obrigado”. Mais algum Vereador Roberto Picoli: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Colegas jogadoras colegas vereadores pessoas que nos assistem aqui através do Face. Esse aumento Vereador Oslen é todos nós sabemos que ela não atinge o que precisa esta classe trabalhadora para recuperar o que perdeu nesses 2 anos, porem a Administração está dando este 0,54 que não está sendo repassando nem aos Vereadores, nem ao Prefeito e Vice e nem aos secretários então ele está dando este pequeno aumento aos trabalhadores baseado o que fez toda a região da Amau de o Vereador entrou nos meios de comunicação nos últimos dias apenas Aratiba passou dos 11% nem um Município deu a menos a não ser Erechim não teve um Município que a tingiu os 11, então eu acho o seguinte é pouco mas nós estamos caminhando com os pés no chão, e a Administração está trabalhando eu tô trabalhando eu tô aqui que vai ter visão Geral do 34 comentada os funcionários de todos os servidores anemia eu acho que tem todo mundo em cima em cima do quê mas eu vou vereador que ele se manifestar conta lágrima Vereador Antônio fazer operadores operadoras população de novela assistir eu acho que eu volto treinamento com o vereador. O que é Real o que é justo para todos os servidores como é que você conseguiu um trabalhador você motiva a ele eu acho que nada mais justo eu estou prometendo aqui que vai ter revisão geral não aquela de 3, 4 que se era conectado lá fora vai ter revisão de todos os servidores então é pequeno é mas acho por agora o Prefeito esta caminhando com os pés no chão estão saindo de uma pandemia, não saímos bem ainda esse aumento eu acho que vem em boa hora todo mundo estava na expectativa de 11, 11 e alguma coisa não chegou a isso e o que você falou de criar sindicato é justo teria que ter mas teria que partir dos próprios funcionários fazer um sindicato para brigar por este tipo de coisa, não adianta chegar aqui de ultima hora, aqui chegou o Projeto e dizer que isto está certo e isto está errado, então eu acho que a Administração está dando em cima esta caminhando com os pés no chão, esta dando em cima o que se baseou toda a Região da Amau, obrigado”. Mais algum Vereador com a palavra o Vereador Antônio Pasini: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Este aumento eu acho que concordo plenamente com o vereador Oslen deveria ser dado o que é real o que é justo para todos os servidores porque como é que você motiva um trabalhador você motiva ele pagando ele bem do que é justo do que é certo, isto que faz motivar um trabalhador então nada mais justo é que se fosse dado o reajuste de que ficou no orçamento então é dessa forma como disse o Vereador Roberto que nós não estamos aqui para discutir o que é certo o que é errado  sim nós estamos aqui para discutir o que é certo o que é errado, é errado acho que está errado  e temos que buscar a forma mais correta para sedar o reajuste para os trabalhadores porem eles merecem muito mais ainda  a gente sabe da importância do trabalho do servidor público, então acho que nós demos ir na linha certa e correta do reajuste  e isso que eu queria deixar  e sou contrário  também porque o reajuste deveria ser bem maior conforme manda ali o orçamento, obrigado’ Mais algum Vereador, coloco em votação os que concordam permaneçam como estão os que não concordam favor levantar-se, aprovado 4 votos a favor e 3 contra. Solicito a leitura do Projeto de Lei nº 02/2022: “Estabelece a revisão geral anual do quadro do Magistério Municipal e da outra providencia.” Se algum Vereador deseja se manifestar com a palavra com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Mais um detalhe com relação ao reajuste dos Professores esta prevendo e mesmo reajuste que esta dando para o quadro geral dos funcionários, provavelmente este ano os salários dos professores para 40 horas ficara 3,554 reais 20 horas 2 mil e alguma coisa por tanto este valor de 1,635 fica a baixo do que a Lei Federal prevê, no parágrafo 2° da primeira da Lei consta que será pagão através de complemento então se o professor não atingir os 3,800 reais terá um complemento e isso, eu gostaria que pessoal da base do Governo explicasse e deixasse claro isso, porque este complemento ele vais ser depois de ser pago todo, os biênios, triênios e as gratificações e dai ser o complemento, ou vai ser um complemento em cima do base e vai chegar o salário do piso nacional, do que piso que vai ser aprovado agora de 3,800 e ficaria faltando 800 reais, o complemento vai ser o total em cima das vantagens ou será em cima do base porque hoje tem funcionários da prefeitura que ganham menos de 1 salário mínimo e acabam não ganhando complemento o completo deles em cima de triênios e nãos ei mais o que, e isso também e errado tá, então se for em cima do base a Prefeitura não aplicaria para os demais servidores, ela não aplica isso porque os servidores que ganham sempre ganharam sempre a mais do salário mínimo sempre se fez a compensação diante do salário mínimo somando o triênios e anuênios eu entendo como totalmente errado, mas eu queria saber essa minha duvida se os professores vão ter um complemento a partir do base então vai ter um tratamento diferenciado porque pros que ganham bem menos é cima do total das vantagens, e os professores em cima do base, isso teria que ter o esclarecimento para nos e para os professores e para tod0s os funcionários, mas assim independente disso como já votei contra o reajuste de 10. Alguma coisa, vou votar contra também este, o orçamento previsto pro ano deste ano 2022 que a gente voto no dia 18/11 está prevendo o Fundeb 30milhoes 400 mil no ano, sem o Fundeb 36moçhos 847 mil é um valor significativo para o Município isso não é estar com pés no chão, estar com os pés no chão é dar o mesmo reajuste do que você está arrecadando a  mais então se fação uma previsão que vai ter redução, então de dizer que vai a 30 e vai cair a 20, se nos mesmos votamos uma previsão de o orçamento do fundeb é de 30 milhões em 2022 não tem justificativa de dar um aumento menor que gente votou na lei do orçamento anual, eu não entendo isso, os pés no chão é dar o mesmo reajuste é o mesmo no percentual a os outros Municípios deram menos eu não conheço o orçamento deles, de outros município eu acesso o orçamento de Viadutos e voto o orçamento de Viadutos  eu discuto o orçamento de Viadutos, e o de Viadutos eu entendo que tenha este acréscimo para os senhores ter uma ideia, em 2019 antes da pandemia subiu 5 milhões em 1 ano que nos votamos, que não eram os mesmos Vereadores que estavam aqui, mas e um ano para o outro chegou a aumentar 5 milhões o orçamento antes da pandemia é uma valor significativo e sabemos que naquele época também os funcionários não ganharam o mesmo  percentual do reajuste, então a nossa luta é só que se aplique este índice quanto aumentou isso que dirão no reajuste, obrigado”. Mais algum Vereador deseja se manifestar. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar. Coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto por 4 votos a favor e 3 contra. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº03/2022: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convenio com a Associação Beneficente dos receptores de sangue de Erechim e da outras providências.” A palavra esta a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Como não houve manifestações. Coloco o projeto em votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de Lei nº 003/2022. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº 004/2022: “Altera a Lei Municipal n°2.730/2011 de 09 de maio de 2011, para criar ao cargo de Assessor Jurídico no Plano de cargos e vencimentos da Administração Municipal de Viadutos.” A palavra está a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sra. Presidenta, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, população que nos assiste. Esse é aquele caso que comentei anteriormente. A prefeitura vai contratar um Assessor Jurídico, com uma carga horária de 8 horas semanais a um salário que estava previsto da lei que veio ano passado R$ 5.778,00 reais, com o reajuste de 10.60% passa a receber mais de R$ 6.000,00 reais por 8 horas de trabalho. Com a justificativa de que o Ministério fez um apontamento e indicou que o município suspendesse essas contratações emergenciais e fizesse recontratação de outra forma. O ministério publico sugere, ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele sugere, a prefeitura não cumpriu, ele entra com pedido na justiça, quem determina é o juiz, promotor não é justiça. Se seguisse o que o promotor aponta e indica, a gente sabe de tudo que acontece em período eleitoral. Quantos apontamentos se faz em período eleitoral, através da promotoria pública. E o pessoal leva em consideração aquele? Não; se levasse em consideração, ficaria em casa, e nesse caso vamos cumprir a risca o que o promotor esta dizendo, ele esta sugerindo, uma despesa de mais de R$ 6.000,00 reais por mês, fora INSS, por um cargo de 8 horas. O nosso jurídico esta sempre aqui na Câmara, todos os dias, todas as noites se tem sessão e tem um valor bem menor do que esse. Estou usando o nome dele como exemplo, porque é assessor Jurídico aqui da casa. Ele não trabalha só 8 horas. Não tem como votar a favor disso, uma indicação do ministério público, espero que se cumpra todas daqui para frente. Todas as indicações e demandas que venham do ministério público, seja pessoal ou público. Duvido que isso ia acontecer. Meu voto é contrário. Obrigado.” Mais algum Vereador. Com a palavra o Vereador Roberto Piccoli: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Mais um ano começa, e mais uma vez o nobre vereador gosta de se promover. Esta mais do que claro, esta escrito e explicado que não vai aumentar salário nenhum, hoje se paga para um advogado que vem de Erechim à aqui ate mais que isso. Mas não pode mais contratar uma empresa, para que tanto alarme em cima de um projeto desses? Uma empresa não pode mais atender Viadutos Gaurama, Marcelino, Carlos Gomes, o mesmo advogado. É isso que o ministério público apontou. Tem que contratar um advogado que vá atender no mínimo 3 cidades, e não 7 ou 8 a mesma empresa. É isso que estamos aprovando. Era para ter votado o ano passado, só por causa da pandemia que não podia ser criado esse cargo. Vamos votar a favor, porque tudo que vem da administração, sabemos que estão fazendo a coisa certa. Não tenho medo de ir lá fora e dar a cara para bater. Vou defender a administração sempre. Não sou aquele cara que dá um tapa e esconde a mão. Ou algum que não vem na sessão porque tem projeto polêmico. Tenho cara, ando no município inteiro e vou votar a favor ao projeto, peço aos meus colegas que votem a favor a esse projeto, acho que a admiração está bem assessorada, e esta fazendo a coisa certa. Obrigada.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Como mais nenhum Vereador se manifestou, coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto de Lei por 4 votos a favor e 3 contra em 1º turno. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº 005/2022: “Autoriza o corte de grama nas comunidades do interior.” A palavra esta a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Roberto Piccoli: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Apenas vim a essa tribuna para parabenizar a administração, parabenizar a força da colega vereadora Irene, pela aquisição desse cortador de grama. Ouvi criticar lá fora de algumas pessoas que não era necessário esse equipamento para o município. Mas todos sabemos o quanto as comunidades vêm se terminando, o quanto o futebol vai desaparecendo. Então, nada mais justo do que esse incentivo para aqueles que ainda tem um campo de futebol. Aquelas comunidades que lutam para manter esse esporte vivo. O município é pequeno, te pouco lazer. Veio em boa hora esse equipamento, e parabéns a administração e isso tem que se elogiar. Mais máquinas que foram compradas, a administração está aí trabalhando cada vez mais. Se está sobrando dinheiro para essas aquisições de máquinas e implementos é sinal que a administração está trabalhando sério. Está trabalhando dento do que é possível. Não está extrapolando fazendo coisas que está a cima deles. Se hoje a administração está bem; se o município tem uma condição boa, é graças a esses 5 anos de administração do ultimo prefeito Claiton junto com a coligação. Então, quero parabenizar a administração, por essa e por ouras tantas coisas que vem fazendo. Em uma crise de água que teve, a administração está quase adquirindo um caminhão tanque para suprir a necessidade que hoje tem muita gente que não tem água. Então, parabéns a administração por esses atos. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Como mais nenhum Vereador deseja se manifestar. Coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concorram permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto nº 005/2022 por unanimidade de votos. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2022: “Reajusta os subsídios do Prefeito e do Vice Prefeito do Município de Viadutos e dá outras providências.” A palavra está à disposição, se algum Vereador desejasse manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sra. Presidenta, Sras. Vereadores, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Estamos aqui para que cada vereador dê sua opinião. Venho todos os anos dando minha opinião pessoal e colocando o que intendo como certo ou errado. Outras vezes votei contra aos reajustes que estavam querendo dar para os funcionários com um índice a cima da construção civil, contratações que achava desnecessárias as IPTU 10% também. Isso não é se promover, isso é minha opinião pessoal; se os nove vereadores votando e falando amem para tudo. Podia ter um vereador apenas. Tem nove vereadores porque é para discutir, cada um pôr sua opinião em cada Projeto de Lei. Cada vereador esta aqui, foi eleito para dar a sua opinião. E temos que aceitar a opinião do colega. Aceito a opinião do Roberto Piccoli, entendo que ele ficou ate um pouco nervoso, mas essa é minha opinião vereador. Sempre fui assim, de outros mandatos, o senhor me conhece. Em relação ao reajuste de Prefeito. Prefeito e vereadores, todos esta previsto na constituição que tem que ter o mesmo índice de reajuste que é aplicado para os demais funcionários. Justo, este nós temos que votar, esta justo, esta previsto em lei. Meu ponto de vista, o salário do prefeito de Viadutos é muito baixo. O prefeito de Gaurama ganha R$ 15.000,00 reais. O nosso sobra R$ 8.000,00 reais por mês. Quase o valor do salário do jurídico que votaram agora a pouco para trabalhar 8 horas. Os que foi votado na ultima legislatura os subsídios do prefeito e vereadores para esse próximo mandato. Por conta da pandemia não teve o reajuste. Se manteve o mesmo salário, que foi o certo naquele momento. Hoje o prefeito ganha R$ 8.000,00 reais por mês, para viadutos é um salário bom, mas comparando com outros municípios, a responsabilidade que tem e comparando com outros cargos que se tem dento da prefeitura, é pouco. Nesse caso voto a favor desse reajuste de 10%. Acho justo que tenha o mesmo índice, até porque está previsto em lei. Quem sabe no final desta legislatura, quando for dar o nosso reajuste, que se faça um novo cálculo, um novo estudo. Quem sabe tenha um plano de cargos e salários para todos os funcionários. Ai vai está tudo adequado, tudo certinho. Essa é minha opinião pessoal. Obrigado.” Mais algum Vereador. Com a palavra o Vereador a Roberto Piccoli: “Sra. Presidente, Sr. Vereadora, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quem olha aqui diz que estávamos cravando ringue, mas saímos lá fora e fica tudo certo. Não é da maneira que você entendeu, que quis me manifestar. Vim falar sobre o salário do prefeito. Marcelino Ramos R$ 15.000,00 reais; Gaurama R$ 15.000,00 reais. Salário de Vereador em Gaurama R$ 4.500,00 reais, eu não reclamo do salário que eu ganho, sou igual o Vergílio, eu trabalharia com salário mínimo. Mas o senhor estava aqui quando votaram na redução de salário de Prefeito, em cima disso fica até difícil de dar aumento para os funcionários. Não reclamo do salário que ganho, mas lá atrás quando esses vereadores votaram na redução do salário do Prefeito, Vice, secretários e vereadores, hoje está pesando em cima disso. E não vai ter o vereador peitudo de vim aqui na câmara e colocar um projeto para aumentar o salário dele. Quero ver esse macho que faça isso. Que em cima disso poderia dar um aumento melhor para todos. Realmente é uma vergonha um Advogado ganhar mais que o prefeito, a responsabilidade dele é a mesma do prefeito de Gaurama, é a mesma do Prefeito de Marcelino, mas lá atrás eu não era vereador quando votaram para isso. Obrigado.” Mais algum Vereador. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de Lei do Legislativo nº 001/2022. Peço que seja feito a leitura do Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2022: “Reajusta os subsídios dos Vereadores do Município de Viadutos e da outras providencias.” A palavra está à disposição se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sra. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Esclarecimentos, alguns anos atrás passou realmente pela essa casa a redução de salários do prefeito, Vice, Vereadores, secretários. Naquela oportunidade eu fui o único vereador que não votou pela redução de salário de secretários, os demais concordamos com a redução com o combinado de que aquele salário dos agentes políticos seria recurso que seria guardado, que seria usado para a indústria do Proetanol. Isso está em ata e em todas as justificativas na época. Votamos para a redução na época porque esse dinheiro ia ser usados para gerar dinheiro e renda para o município. Agora, eu faço uma pergunta quanto dinheiro se guardou com essa redução? Quero essa resposta se os senhores puderem me dar, pode ser na próxima reunião. Com relação a essa redução na época foi o conhecimento que a administração trouxe para nós que esse recurso seria de bom uso para gerar emprego e renda no município, e nós concordamos e acreditamos naquela administração, que hoje poderia estar funcionando ai uma empresa de Proetanol, trazendo emprego e renda para todo o município de Viadutos, só que ate agora não aconteceu. A revisão anual de reajuste do salários dos vereadores também é previsto em lei. Tem que seguir o que diz a lei. E ela tem que ser o mesmo índice que são aplicados para os demais servidores. Então nesse caso vamos votar a favor. Com relação ao que ganha um vereador, poderia ganhar um salário mínimo, acho que assim. O vereador que trabalha, o vereador que se emprenha, o vereador que consegue coisas para o município, recursos; que se esforça e não fica só na sessão dizendo amem ou vendo tudo que está acontecendo, trabalha além disso. Não é levando alguém, dando carona, ajudando com transporte, é trabalhar apara o município, buscar recursos, ir em busca de projetos que sejam bons para o município; o Vereador tem que ser bem remunerado por isso, mas desde que ele trabalhe. Quero que a população avalie cada um dos vereadores e vejam, não só o nosso município, mas toda a região. O município vizinho ganha R$ 4.500,0 por mês, será que ele faz jus do que recebe? Será que eles dão resposta para os munícipes deles ganhando esse valor? Para uns vereadores daqui do nosso município o salário é bom. Todos merecem esse salário, todos fazem jus a esse salário? Isso é a população que tem que avaliar. Eu particularmente gostaria de ganhar ate mais, assim como todos os servidores querem ganhar mais, trabalhar para isso, mostrar serviço e ter uma retribuição justa pelo serviço que a gente faz. Todos nós queremos isso, mas que isso faça por merecer. Obrigado.” A palavra está a disposição, se mais algum Vereador deseja se manifestar. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco o projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos o Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2022. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2022: “Reajusta os subsídios dos Secretários Municipais do Município de Viadutos e da outras providencias.” A palavra está a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Como não houve manifestações, coloco o projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos o Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2022. Peço que seja feito a leitura do Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2022: “Procede a Revisão geral da remuneração dos servidores, gratificações de serviço e do(s)pensionistas(s) do poder legislativo do Município de Viadutos, e dá outras providencias.” A palavra está a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco o projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2022 por unanimidade de votos. Após analisado o expediente enviado a casa. Encerro a presente sessão. Convoco os Senhores Vereadores para a próxima sessão Ordinária no dia 21 de fevereiro de 2022. Boa noite a todos. Obrigada.



