
ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  REALIZADA PELA
CÂMARA MUNICIPAL  EM  31/03/2016

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 18:30

hs , presente todos os vereadores, teve inicio a 4ª Sessão Extraordinária do

ano,Presidente pelo Presidente Bruno Zucareli. Após leitura da Convocação e

da ata da sessão anterior, devidamente aprovada, passou-se aos assuntos da

Pauta do Dia: VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA: 1)Projeto de Lei nº

2935- Modifica a Lei Municipal nº 2.287/2008, alterada pela Lei Municipal nº

2.531/2013 e reajusta o valor do Auxilio Alimentação aos servidores públicos do

quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ouro Fino e estabelece outras

providências.Concedido a palavra livre  o  ver.Milton Silvestre salientou que

teria  vergonha de dar  aumento  de 15%,pois  no valor  que se  encontra  não

sofrerá nenhuma melhora no valor, mas se a cesta atual fosse de R$ 300,00

reais assim sim teria uma grande diferença, mas esse valor concedido não

resolve  nada deveria  ser  de  100% o aumento.O ver.  Antonio Constantini

relatou ser um repasse insificiente e que na praça comercial ela custaria R$

250,00 reais,mais antes do que nada e continuará lutando para que melhore,

relatou ainda que os servidores não tem plano de saúde, o salário é baixo e

destacou a importância do sindicato que muito luta pelos servidores.O ver.José

Camilo  da  Silva  Júnior  considerou  uma  evolução  e  esclareceu  que  teve

prefeito que não pagou as cestas e nem os salários  em dia e não deram

aumento na cesta básica, relatou que o aumento na cesta antes era de R$

90,00 reais e agora é de R$ 126,50 reais, lembrou ainda que o prefeito tem

pago  o  biênio  e  por  fim parabenizou  todos  servidores  pelos  trabalhos  que

desenvolvem.O ver.José Maria de Paula relatou que o total concedido desde

o  começo  do  mandato  é  de  90%  sendo  ainda  pouco,lembrou  que  anos

anteriores  nem  pagavam,  sendo  um  direito  do  servidor,salientou  que  o

pagamento  está  em  dia,  biênio  sendo  pagos  e  a  cesta  básica

também,parabenizou  o  executivo   funcionários  pelos  trabalhos  e  pediu  ao

prefeito que acelere e pague as cestas básica que se encontra na justiça.o ver.

Bruno  Zucareli  destacou  o  aumento  real  e  que  foi  pedido  de  todos  os

vereadores e acredita que é uma grande vitória porque está no momento de

crise,mas estão trabalhando na contra mão conseguindo dar 15% de aumento



no  valor  da  cesta  básica,relatou  que  o  prefeito  Baratão  e  Cacau  ficaram

devendo cestas básicas e que o atual tem pago em dia.O ver. Milton solicitou

aparte  e  pediu  desculpas,pois  deveria  dar  nome  aos  bois,pois  nem  todos

vereadores pediu o aumento da cesta.O ver. Bruno concluiu dizendo que todos

os  vereadores  direta  ou  indiretamente  trabalharam  sim  reivindicando  o

aumento da cesta.O ver. José Maria  também pediu aparte e esclareceu que

não fez pedido só na tribuna da Câmara, mas pessoalmente no gabinete do

prefeito.O ver.José Camilo  que também usou o aparte disse que o que tem

resultado é as reuniões com o prefeito no gabinete.O ver. Antonio Constantini

discordou  do  ver.  José Camilo   e  disse  que a  tribuna  da  Câmara  é  muito

importante principalmente  pra ele  que não tem portas  abertas  e no debate

foram resolvidas, relatou ainda que já estava concluído o processo para pagar

a  cesta  básica  que  se  encontra  na  justiça,mas  deram  um  jeito  e

prorrogaram.Exposto a votação recebeu aprovação unânime.2) Projeto de Lei

nº 2936/2016-  Modifica a Lei  Municipal  nº 2.536/2013 e reajusta o valor do

auxilio alimentação aos servidores camerais e dá outras providências.Exposto

a votação recebeu aprovação unânime. Não havendo mais nada a se tratar,a

sessão foi encerrada às 19:45 e o Secretário da Mesa vereador André Paulino,

Secretário, lavrou a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por

ele e pelos demais Vereadores.  OURO FINO, 31 DE MARÇO DE 2016.

                          


