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Senhor assessor,

Apresentamos nossas cordiais saudações, servindo-nos do presente para solicitar de vossa
senhoria explicações pelo descaso, não somente com esta entidade mas com todos os
funcionários dessa autarquia em não enviar a minuta de proposta para incorporação do
prêmio produção.

Vale lembrar que conforme tratativas na quarta-feira passada dia 05/05/2010, ficou de
comum acordo na reunião que seria necessário a realização de assembléia para levar ao
conhecimento de todos a minuta da proposta de incorporação do prêmio produção para a
sua devida aprovação.

Para a nossa felicidade tomou conhecimento o Presidente da Câmara de Vereadores Or.
Luiz Carlos Pissetti da referida luta pela INCORPORAÇÃO do prêmio produção,
sinalizando que estaria à disposição desta entidade e de vossa senhoria para o que for
necessário a fim de aprovar o referido projeto, conforme conversa em sala de reunião na
Superintendência do Porto de Itajaí.

Aguardamos a vossa manifestação nesta terça-feira, e obtivemos somente o SILÊNCIO,
tentamos contato com V.Sra e a funcionáría Tayse nos informou que o senhor estaria
encaminhando a minuta até as 18:00 hrs, o que não aconteceu, e nem ao menos
recebemos uma ligação justificando o não envio da referida proposta.

Realizada a assembléia, foram explanados os motivos e os presentes decidiram aguardar
até sexta- feira, dia 14/05/2010 às 12:00 a devida minuta para dar seguimento a realização
do projeto lei.

Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente a atenção dispensada.~;J9~~W
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c/c para Or. Antonio Ayres - DO. Superintendente do Porto de Itajaí
c/c para Or. Luiz Carlos Pissetti - DO. Presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí
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