
                               ATA DA  7ª SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA  REALIZADA PELA

                              CÂMARA  MUNICIPAL  EM  
19.07.2013.

Aos dezenove dias do mês de julho   do ano de dois mil e treze, 
às 18 hs e 20 min. , ausente apenas o Vereador Milton Silvestre 
de Oliveira  ,   teve inicio a 7ª Sessão Extraordinária do ano. 
Após leitura da Convocação, dispensada a leitura da ata que já 
se encontrava assinada por todos,  passou-se aos assuntos da 
Pauta do Dia:   I)  VOTAÇÃO:  1) PROJETO DE LEI 2.726 – 
Dispõe sobre a criação da função gratificada de Diretor Técnico 
pela Rede Farmácia de Minas.    O Ver.  José Camilo da Silva 
Junior explicou que isto é uma exigência do Programa Farmácia 
de Minas e haverá um salto de qualidade no atendimento pois 
esse  farmacêutico  poderá  auferir  pressão  arterial,  aplicar 
injeção  e  fazer  pequenos  curativos,  o  valor  que  será 
acrescentado à remuneração do servidor efetivo será repassado 
pelo Estado.   Exposto à votação, recebeu aprovação unânime. 
2)  PROJETO DE  LEI  2.727   -  Autoriza  o  adiantamento  de 
pagamento proporcional da gratificação natalina aos servidores 
públicos municipais ativos e inativos.  Os Vereadores Antônio 
Constantino, José Camilo , José Maria  e André alertaram bem 
aos  servidores  para  que,  se  não  estiverem  extremamente 
necessitados  desse  dinheiro,  que  guarde  em uma  poupança 
para que, no final do Ano possam aproveitá-los nas festividades 
natalinas ou até para ajudar nos gastos com os impostos do 
inicio do ano.     Em votação recebeu aprovação unânime.  3) 
REQUERIMENTO 12/2013 -  solicita prestação de contas do 
Ginásio  Poliesportivo.   Os  Vereadores  José  Camilo,  Antônio 
Constantini,  Roberto  Coltri  ,  Cícero  reclamaram  da  situação 
deplorável  em  que  se  encontra  o  Ginásio  ,  precisando  de 
reparos no sistema elétrico , hidráulico e até mesmo o Campo 
de  Futebol  e  a  piscina  estão  abandonado,  sendo  que  as 
pessoas alugam o Ginásio para efetuar partidas recreativas e 
esse dinheiro não tem sido investido no local.  O Presidente da 
Câmara, Ver. Bruno Zucareli endossou as queixas dos colegas e 
sugeriu  que  o  Conselho  Municipal  de  Esporte  gerencie  esse 
dinheiro  que  arrecada.    Em  votação  recebeu  aprovação 
unânime.  4)  REQUERIMENTO   13/2013  –  solicita  o 
cumprimento da Lei 2.509/2013,  no que se refere às despesas 
de viagens dos motoristas da Saúde. O Ver. André explicou que 
os motoristas tem queixado que o dinheiro  da diária  não dá 
nem para comer. O Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli 
confirmou que os motoristas chegam a receber 40 reais para ir 
a  Belo  Horizonte  e  não  conseguem  nem  comer  ,  porque  o 
Prefeito não está cumprindo o que dispõe a lei que ele mesmo 
criou ,  quando ás indenizações de viagens.   Em votação,  foi 



aprovado por unanimidade.    Não havendo mais nada a tratar, 
a sessão foi encerrada às 18 h e 15 min. , e eu André Paulino, 
Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim e 
demais Vereadores. OURO FINO, 19 DE JULHO DE 2013


