
Ata da 2ª Audiência Pública realizada pela Câmara Municipal em 28 de  agosto 

de 2013,às 20:00 com fim especifico de tratar sobre  Sabatina ao Secretariado 

da Prefeitura  com a Diretora de Saúde.

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze a Câmara 

Municipal  de  Ouro  Fino  realizou sua segunda audiência  pública  para  tratar 

sobre Sabatina ao Secretariado da Prefeitura com a Diretora de Saúde Srª Drª 

Vânia  Rodrigues,  esteve  presente  todos  os  vereadores.O  Presidente  da 

Câmara Ver. Bruno Zucareli declarou aberta sessão e solicitou da Assessora 

Parlamentar  a  leitura do Oficio onde foi  convocada a Diretora de saúde.No 

primeiro momento a palavra foi concedida a expositora Sª Drª Vânia Rodrigues 

que fez suas explanações a frente da diretoria. Em seguida o presidente Bruno 

Zucareli anunciou aos presentes que foi distribuído questionários de perguntas 

que  poderão  ser  respondidas  pela  diretora  de  saúde  ou  sua  equipe  de 

trabalho.Dando continuidade no segundo momento foi concedida a palavra aos 

vereadores que fizeram suas perguntas a diretora;teceram suas considerações 

fazendo uso o vereador Milton Silvestre de Oliveira,Roberto Coltri,Paulo Luiz 

Cantuária, Antonio José Constantini,José Camilo da Silva Júnior,José Maria de 

Paula,Márcio Daniel Igidio, Cícero de Lima Braga,André Paulino,Luiz Gustavo 

Machado e Bruno Zucareli.Em seguida após as perguntas dos vereadores,no 

terceiro  momento  foram  recolhidos  os  questionários  de  perguntas  e 

encaminhado ao secretario da mesa Vereador André Paulino que procedeu a 

leitura do mesmo que foi encaminhado pelo senhor José Américo Ferrari que 

estava presente na audiência, o qual obteve a resposta pela diretora de saúde. 

Passou-se a apresentação e votação do requerimento 001/2013, após  foi feita 

a leitura pelo secretario da mesa,solicitando a instalação de relógio de ponto 

em todos os setores da saúde, exposto a votação recebeu votação unanime 

salvo  voto  contrario  do  vereador  Antonio  José  Constantini.O  vereador  Luiz 

Gustavo machado indagou ao vereador José Camilo que apesar de ter votado 

favorável o mesmo não assinou o requerimento,obtendo a resposta por parte 

do vereador José Camilo que por ser requerimento o fato de ser votado não 

precisa  de  assinatura.O presidente  Bruno  Zucareli  deixou  a  palavra  livre  a 

Diretora Drª Vânia Rodigues para suas considerações finais.Comparecerem na 



reunião,além de vários moradores, funcionários da saúde de vários setores, 

foram debatidos vários temas tais  como: convenio  cisamesp,  problemas no 

pronto  atendimento,  contratação  de  mais  profissionais,saúde  da  criança  e 

idoso,  farmácia  básica,  etc.O  presidente  solicitou  que  todos  presentes 

assinassem o livro de presença e convidou a todos para próxima audiência 

pública  com o Diretor  de  Educação Senhor  Takahiko  Hashimoto  dia  23  de 

setembro às 20:00 horas.   Não havendo mais nada a ser  tratado declarou 

encerrada a sessão 23:15.E eu, Simone Andréia Capacci Sarapu,Assessora 

Parlamentar,lavrei a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por 

mim e demais vereadores.Ouro Fino, 28 de agosto de 2013.  


