
ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  REALIZADA PELA
CÂMARA MUNICIPAL  EM  22.01.2016

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às 18:oo
hs  , presente todos os vereadores, teve inicio a 2ª Sessão Extraordinária do ano.
Após leitura da Convocação e da ata da sessão anterior devidamente aprovada,
passou-se aos assuntos da Pauta do Dia:1)Eleição das Comissões Permanentes
da Câmara Municipal para o ano de 2016 ficando assim constituída COMISSÃO
DE  LEGISLAÇÃO,  FINANÇAS,  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO  FINAL
PRESIDENTE:  José  Camilo  da  Silva  Júnior,  VICE  PRESIDENTE:
Cícero  de  Lima  Braga,  RELATOR:   Márcio  Daniel  Igídio.
COMISSÃO  DE  AGROPECUÁRIA,  MEIO  AMBIENTE  E  POLÍTICA
URBANA PRESIDENTE:  Antônio  José  Constantini,  VICE
PRESIDENTE:  Paulo  Luis  Cantuária,  RELATOR:  José  Maria  de
Paula.  COMISSÃO  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO,
TRANSPORTE  E  SISTEMA  VIÁRIO PRESIDENTE:  Roberto  Coltri,
VICE PRESIDENTE: Márcio Daniel Igídio, RELATOR: José Maria de
Paula. COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO,  PRESIDENTE: Luis
Gustavo  Machado,  VICE  PRESIDENTE:  Paulo  Luis  Cantuária,
RELATOR:  Roberto  Coltri. COMISSÃO  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIAS,
TECNOLOGIA,  CULTURA,  DESPORTO  E  LAZER,  PRESIDENTE:  José
Camilo  da  Silva  Júnior,  VICE PRESIDENTE:  Milton  Silvestre de
Oliveira,  RELATOR:  Antônio  José  Constantini. COMISSÃO  DE
DIREITOS  HUMANOS,  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  E  ASSISTÊNCIA
SOCIAL,  PRESIDENTE: Cícero de Lima Braga, VICE PRESIDENTE:
Antônio José Constantini, RELATOR: José Camilo da Silva Júnior.
COMISSÃO  DE  OBRAS,  SERVIÇOS  PÚBLICOS  E  ATIVIDADES
PRIVADAS.  PRESIDENTE: André Paulino, VICE PRESIDENTE: José
Maria  de  Paula,  RELATOR:  Roberto  Coltri.  COMISSÃO  DE
PARTICIPAÇÃO  POPULAR,  PRESIDENTE:  Cícero  de  Lima  Braga,
VICE PRESIDENTE: Milton Silvestre de Oliveira, RELATOR: Paulo
Luis  Cantuária,  sendo  todas  comissões  aprovadas  por
unanimidade. 2)Projeto de Lei nº 2923/2016 - Dispõe sobre  o reajuste geral
de  vencimentos  e  proventos  aos  servidores  públicos  municipais  ativos  e
inativos,deixado a palavra livre o vereador Milton manifestou salientando que
em campanha o prefeito disse que daria aumento real de 10% sendo que o real é
4.33% e não 15% como mencionou,relatou anda que as horas extras não pagas é
que vai agora pagar o aumento dos próprios servidores sendo assim o aumento
não resolverá nada. O vereador José Camilo saudou a nova mesa diretora e com
relação aos projetos a seguir falam sobre os reajuste manifestou sobre todos os
projetos no geral dizendo que em tempo de crise o prefeito esta sendo ousado
por estar dando aumento real,sendo que outros municípios não está acontecendo,
lembrou ainda dos biênios que o prefeito assumiu o compromisso de pagar o que
de fato esta acontecendo, concorda que o aumento deveria ser maior,ressaltou
que o aumento dos vereadores, prefeito e vice prefeito não permite o aumento
real  apenas  o  percentual  de  10,67%.  O  vereador  Antonio  José  Constantini
reconheceu  o  esforço  do  prefeito,afirmou  que  os  servidores  mereciam mais,
citou a inflação acumulada de 28,82% nos 4 anos e que o aumento neste 4 anos
foi de 38,34% considerando estes dados o aumento real foi de 9,52% nestes 4
anos e que neste ano de 2016 o aumento real foi de 4,44%.O vereador Cícero de



Lima Braga parabenizou o prefeito pelo aumento e lembrou que foi pedidos de
todos  os  vereadores  acrescentou  ainda  que  toda  a  cidade  sai  ganhando.  O
vereador André Paulino relatou que foi pedido da Câmara  que foi ouvido, disse
que a vontade é pudesse dar mais, mas não é possível devido o impacto muito
grande que daria na folha de pagamento,mencionou que algumas prefeituras não
estão conseguindo pagar seus fornecedores como já houve em nosso município
em outras  gestões.  O  vereador  José  Maria  agradeceu  os  votos  para  que  ele
pudesse fazer parte da mesa diretora,relatou sobre a situação que o Brasil se
encontra e que também gostaria que o aumento fosse maior,  mencionou que
outras  prefeituras  não  deram  aumento  e  todos  saem  ganhando  sendo  os
servidores,população e os comércios. O vereador Bruno Zucareli agradeceu a
Câmara que muito trabalhou junto ao executivo por esse aumento e relatou pela
contenção que o prefeito tem feito e somando com biênio e todos os benefícios
concedidos somam 65% na folha dos servidores durante a gestão.  Exposto a
votação recebeu aprovação por unanimidade.     3)Projeto de Lei nº 2924/2016-
Dispõe sobre a concessão de revisão geral anual de vencimentos e proventos aos
servidores públicos ativos e inativos da Câmara Municipal de Ouro Fino,Estado
de Minas Gerais. Aprovado por unanimidade. 4) Projeto de Lei nº 2925/2016-
Dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio do prefeito e vice - prefeito,do
ano de 2016,conforme assegura o artigo 37,inciso x, da Constituição Federal.
Aprovado por unanimidade. 5)Projeto de Resolução nº 001/2016-Dispõe sobre a
revisão  geral  anual  do  subsídio  dos  vereadores  do  ano  de  2016,conforme
assegura  o  artigo  37,  inciso  x,  da  Constituição  Federal.  Aprovado  por
unanimidade.  6)  Projeto  de  Resolução  nº  002/2016-  Altera  o  artigo  16  do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais
e  dá  outras  providências.  Deixado  a  palavra  livre  o  Vereador  Antonio  José
Constantini esclareceu que a gostaria que as reuniões ordinárias fosse às 18:00
horas,pois assim teria uma maior participação do povo e no seu entendimento
acha que o horário foi bom,antecipou seu voto contrário a mudança. O vereador
Márcio  Daniel  Igidio  mencionou  que  no  ano  passado  mudou  o  horário  das
reuniões,mas que consultou o plenário onde todos foram favoráveis e também
antecipou  seu  voto  contrário.  O  vereador  José  Camilo  relatou  que  existe  2
públicos sendo o presente que vem até a Câmara e o que ouve pela difusora e
explicou a diferença dos 2 momentos e quem ouvi não consegui acompanhar até
o final da sessão pelo fato de se estender o horário e sugeriu que as sessões
permaneça  às  18:00  horas  manifestando  também voto  contrário.  O  vereador
Bruno Zucareli explicou que colocou em pauta retornando para às 20:00 horas
porque observou que as pessoas presente no plenário da Câmara dias de reuniões
diminuíram  e explanou que as pessoas saem às 18:00 horas do trabalho não
dando tempo de ouvir a sessão e os moradores da zona rural só ouvem as sessões
até às 21:30 e sendo transmitida ao vivo a fala do vereador será na integra e não
editada,  afirmou  aos  vereadores  o  compromisso  de  que  as  sessões  não
excederam  às  22:00  horas.  Expostos  o  projeto  a  votação  recebeu  7  votos
favoráveis e 3 contrário sendo dos vereadores Antonio José Constantini, Márcio
Daniel  Igidio  e  José  Camilo  da  Silva  Júnior.  7)  Projeto  de  Resolução  nº
003/2016 - Altera o anexo único das Resoluções 03/2014 e 04/2015 que dispõem
sobre  a  concessão  de  estágio  profissional  na  Câmara  Municipal  de  Ouro
Fino/MG e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.  Não havendo
mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 19 h e 35 min., e eu André Paulino,



Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim e demais Vereadores.
OURO FINO, 22 DE JANEIRO DE 2016.


