
            ATA DA 10ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  REALIZADA PELA

                              CÂMARA MUNICIPAL  EM  18/09/2015.

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 18:oo hs  ,
presente todos os vereadores, teve inicio a 10ª Sessão Extraordinária do ano.
Após leitura da Convocação e da ata da sessão anterior, devidamente aprovada,
passou-se aos assuntos da Pauta do Dia:  I) VOTAÇÃO:  1) PROJETO DE
LEI  2.889  –  Dispõe  sobre  a  extinção  e  alteração  de  cargos  efetivos  e
comissionados que menciona e cria o cargo comissionado de Assessor de
Processo  Legislativo  e  Coordenador  da  Escola  do  Legislativo  do  Poder
Legislativo Municipal de Ouro Fino/MG e dá outras providências.  Após a
leitura do projeto e do parecer da comissão de justiça, finanças e redação final o
presidente  Márcio  Daniel  Igídio  deixo  a  palavra  livre  que  foi  usada  pelo
vereador  Antonio  José  Constantini que  esclareceu  ao  professor  que  ligou
quanto ao questionamento feito pelo mesmo sobre a criação do cargo,explicou
que se trata de uma adequação no quadro de servidores da Câmara e que não
estão contratando apenas remanejando os servidores da casa em razão de pedido
de  exoneração  de  servidor  da  casa  e  com essa  mudança  gerou  economia.O
presidente Márcio Daniel Igidio relatou que o cargo que ocupava a servidora
que  pediu  exoneração  está  sendo  extinto  e  com  isso  estão  remanejando
servidores da Câmara e com essa decisão economizaram 55% e  podem ficar
sossegado pois estão legislando em prol do povo.O ver. José Camilo da Silva
Júnior deixou claro que a comissão analisou e não se trata de criação de cargo
ou aumento de despesas, está sendo transformado em 2 cargos, pois o antigo
cargo  de  Assessor  Parlamentar  é  agora  Secretário  Executivo  da  Escola  do
Legislativo  e  na  oportunidade  agradeceu  ao  presidente  Daniel  pela  atenção
especial a Escola do Legislativo na pessoa da Servidora Simone que tem feito
um trabalho muito importante que vem acrescentar muito pra Câmara Municipal
e com relação ao outro cargo recebeu apenas a nomenclatura diferente, e a outra
questão  é  o  cargo  que  ocupava  a  Servidora  Sônia  que  se  exonerou  o  qual
aproveitou para agradecê-la pelos 26 anos de trabalho e esse cargo que vinha
com vencimento muito alto está sendo extinto para dar lugar a outro cargo com
as mesmas atribuições, porém com vencimento menor e com isso a Câmara esta
promovendo  claramente  uma  adequação  no  seu  corpo  administrativo,
eliminando despesas e mantendo a qualidade do trabalho e desejou sorte aos
servidores  que  estarão  a  frente  desses  cargos.O  ver.  José  Maria  de  Paula
completou a fala dos vereadores lembrando que existe o portal da transparência
e ali todos terão acesso a todas as informações e poderão comparar os gastos do
meses anteriores com os próximos meses.O Presidente da Casa ver. Marcio
Daniel falou da importância da escola do legislativo e relatou que nos próximos
meses será implantada a Câmara mirim e completou dizendo que se a 10 anos
atrás  existisse  a  escola  do  legislativo  os  vereadores  chegariam  bem  mais
informados para estar ajudando o município. O ver. José Camilo esclareceu que
está  sendo  em  sessão  extraordinária  não  pra  esconder  nada  de  ninguém  é
simplesmente pela eminente necessidade do funcionamento da Câmara em não
parar em virtude da exoneração da servidora precisando se adequar em questão
de urgência.O Presidente Marcio Daniel complementou dizendo a população
que  se  encontra  presente  a  Radio  difusora  e  a  TV Web  para  mostrar  total



transparência.Em seguida não havendo mais ninguém que queira fazer uso da
palavra o presidente colocou o projeto em votação recebendo assim a aprovação
por  unanimidade.Não havendo  mais  nada  a  tratar,  a  sessão  foi  encerrada  às
18:00 h e 35 min., e eu Cícero de Lima Braga, Secretário, lavrei a presente ata
que  será  assinada  por  mim  e  demais  Vereadores.  OURO  FINO,  18  DE
SETEMBRO DE 2015.


