
ATA DA  18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM 23.11.2015.

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze
, às 18  hs , presentes  todos os Vereadores,  teve inicio a 18ª Sessão
Ordinária  do  ano  de  2015,  presidida  pelo   Presidente,  Ver.  Márcio
Daniel  Igídio  .  O  Secretário  da  Mesa  ,  Cícero  de  Lima  Braga  ,
apresentou a Pauta do Dia.Foi dispensada a leitura da  ata da sessão
anterior,  sendo  devidamente  aprovada  por  todos.  A  Assessora  da
Câmara  procedeu  à  leitura  das  correspondências  da  semana.O
Presidente da Câmara   deixou a palavra livre aos Vereadores para
seus  requerimentos  verbais.   O  Ver.  Bruno  Zucareli solicitou  a
instalação da academia ao ar livre no Bairro Capelinha;contratação de
agente de limpeza para o velório de Crisólia;anunciou que o prefeito
irá ainda esse ano reduzir o valor da taxa de iluminação;colocação de
toldo no mercado municipal local de carga e descarga;guarda corpo
na  Rodovia  MG  290  próximo  a  Rua  João  Ribeiro  de  Miranda
Júnior;guarda  corpo  na  Avenida  Sebastião  Assis;limpeza  das  Ruas
Geraldo Burali e Rua Irmã Serafina nos Palomos bem como a visita da
vigilância sanitária; instalação de Guarda Municipal.O ver.Paulo Luis
Cantuária  pediu  a  instalação  da  academia  ao  ar  livre  no  Bairro
Pinhalzinho  dos  Góes;construção  de bueiro  na  Rua  Airton  Sena no
Pinhalzinho dos Góes;cascalhamento nas estradas rurais;limpeza das
ruas da cidade devido as festas de fim de ano;pediu um pouco mais
de paciência aos moradores do bairro Funil com relação a construção
da ponte e do mata burro;parabenizou o prefeito pela obras que estão
sendo realizadas.Ver.Milton Silvestre de Oliveira  comentou sobre  a
redução da taxa de iluminação e que irá publicar no jornal  a nota,
pois se trata de roubo o valor cobrado;solicitou plantão permanente
do ortopedista no hospital;solicitou o aumento da cesta básica, lanche
para  os  servidores  e  o  pagamento  das  horas  extras;teceu
comentários quanto a forma que os veículos tem transportados as
pessoas e sobre a limpeza dos mesmos;cascalhamento na estrada da
Limeira;colocação  de  pedras  britas  na  entrada  do  prédio  dos
capuchinhos;pediu carro exclusivo para o setor da fisioterapia;reforma
na  sala  de  agente  de  saúde;teceu  comentários  sobre  o  boi  sem
coração;defendeu os recursos enviados pelo governo federal o qual o
prefeito  chamou  de  leviano  o  governador  de  minas;solicitou  a
contratação de auxiliares nas creches municipais.O ver.Antonio José
Cosntantini mencionou sobre a indicação do Deputado Ulysses Gomes
junto ao governo que originou verba no valor de R$ 50.000,00 para
compra de remédios ao hospital;comentou sobre as 2 emendas feita
por ele no orçamento para 2016 e também as do coral cantus lux e
para o CZZ; quanto a redução da taxa de iluminação espera que o
projeto seja enviado o quanto antes;relatou sobre a participação dos
vereadores na audiência pública realizada na ALMG em BH onde foi
discutido sobre a MG 290; e intercedeu sobre o reajuste no salário dos
servidores e nos pagamentos do biênio e das cestas  básicas que se
encontram na justiça.O Ver.André Paulino  relatou que foi unânime o



pedido  dos  vereadores  para  a  redução  da  taxa  de
iluminação;comentou que o Alexandre da cemig disse que será feita a
troca dos postes da Rua Dr. Gentil e próximo a igreja congregação no
Bairro  Crisólia;pediu  a  reforma  e  ampliação  do  velório  de
Crisólia;solicitou  patrolamento  e  alargamento  da  estrada  do  Bairro
Vira Copos;sobre os aparelhos que estão embalados no hospital disse
ter sido liberado pelo deputado Bilac Pinto e pediu que as pessoas
que criticam também deveriam pedir ajuda aos seus deputados.O ver.
José Maria de Paula  solicitou o envio de oficio ao Itaú,CEF e Sicoob
solicitando  vaga  para  cadeirantes  e  idosos  em  frente  as
agências;passagem do caminhão de coleta de lixo na Rua Joaquim
Luis Júnior;sugeriu que quando os caminhões da prefeitura estiverem
voltando da zona rural que venham carregado de cascalho;solicitou
da população a separação dos lixos para a coleta seletiva;esclareceu
que o dinheiro investido no boi sem coração é verba destinada para
cultura  e  turismo  por  isso  só  pode  investida  nessa  área;solicitou
estacionamento na Perimetral 1 de 45 graus;agradeceu a PM por ter
visitado  no  sábado  o  mercado  municipal  como  foi  solicitado  por
ele;agradeceu ao prefeito por ter aceito o pedido de redução da taxa
de iluminação.O Ver.José Camilo da Silva Júnior  reiterou o pedido de
limpeza do parque Caiapó e do terreno da Cabof;relatou que irá fazer
reclamação  no  procon  contra  a  empresa  Vivo  quanto  a  torre  de
celular  do  Bairro  São  José  do  Mato  Dentro  que  não  esta
funcionando;solicitou  o  alargamento  das  bifurcações  das  estradas
rurais;agradeceu ao prefeito por ter acatado o pedido da redução da
taxa de iluminação;parabenizou pela construção do monumento boi
sem coração;parabenizou o prefeito pelas palavras ditas ao governo
federal quando o criticou porque ele também recebe criticas; teceu
comentários  quanto  as  emendas  por  ele  sugeridas  ao  orçamento
2016.O  ver.Luis  Gustavo  Machado  relatou  que  continua  sendo
abordado por pessoas questionando o valor que é cobrado em Ouro
Fino  da  conta  de  luz  e  acha  que  deveria  ser  o  percentual  ainda
menor;solicitou a aplicação da coleta seletiva bem como ao setor de
educação que faça panfletagem nas escolas informando e instruindo
os  alunos  quanto  a  mesma;melhoria  na  sala  de  fisioterapia  com
compras de aparelhos e reforme no prédio;manifestou ser contra o
pagamento  dos  plantonistas  que  dão  plantão  ficando  em  casa
devendo  ficar  na  santa  casa;relatou  que  no  inicio  era  contra  o
monumento do boi sem coração, mas que agora acredita no sucesso
que  será  e  todos  verão.O  ver.  Cícero  de  lima  Braga   pediu
patrolamento  na  estrada  do  Jambeiro  próximo  do  sítio  do  Ilário  e
Renata;poda das árvores da Rua Goitacazes próximo do nº 130;poda
das paineiras na Rua 13 de maio no Bairro Bela Vista defronte ao
estabelecimento da casa do hot dog;limpeza dos matos da Rua do
Bairro  Caneleiras;agradeceu  ao  deputado  Bilac  pela  emendas
enviadas  ao  município;agradeceu  ao  prefeito  em  nome  dos
moradores do Bairro Jd.Independência quanto ao inicio da construção
da ponte e pela construção da quadra de esporte no Jd.Aeroporto.O
ver. Roberto Coltri  mencionou e agradeceu ao prefeito pela melhoria
feitas no campo do alto a seu pedido;comentou que encontrava em



suas mãos documentos que comprovam que os boxes do mercado
municipal estão devidamente corretos e que todos pagam a conta de
energia;solicitou  que  a  Rua  João  Lúcio  Brandão  seja  mão
única;agradeceu ao prefeito  pelas obras  executadas;agradeceu aos
funcionários da prefeitura pelos serviços prestados e agradeceu ao
Sr.Pedro pela limpeza do ribeirão.O ver.Márcio Daniel Igídio solicitou a
legalização  dos  documentos  do  terreno  do  Bairro  Serrinha  e
conseqüente  que  seja  feito  a  manutenção  no  campo.  Passou-se  a
pauta do dia: VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA:1) Projeto de Lei nº
2900/2015-Autoriza  a  concessão  de  subvenções,  auxílios  e
contribuições  às  entidades  que  especifica.2)Projeto  de  Lei  nº
2901/2015-Autoriza o acréscimo de subvenções à Casa de Caridade
de  Ouro  Fino.3)Emenda  Orçamentária  Nº  001/2015-Construção  de
Centro  de  Zoonoses.4)Emenda  Orçamentária  Nº002/2015-
Manutenção  das  atividades  de  coleta  de  materiais
recicláveis.5)Emenda  Orçamentária  Nº  003/2015-Manutenção  das
atividades de proteção do Rio Mogi Guaçu.6)Emenda Orçamentária Nº
004/2015-Aquisição de torre para retransmissão de sinal de celular
para  o  Bairro  Pinhalzinho  dos  Góes.7)Emenda  Orçamentária  Nº
005/015-Transferência  financeira  ao  asilo  São  Vicente  de
Paulo.8)Emenda  Orçamentária  Nº006/2015-  Convênio  com  a  caixa
escolar Francisco Ribeiro da Fonseca-Escola Estadual Francisco Ribeiro
da  Fonseca.9)Emenda  Orçamentária  Nº  007/2015-Convênio  com  a
caixa  escolar  Professor  Alencar  Noronha(E.Estadual  Juvenal
Brandão).10)Emenda  Orçamentária  Nº  008/2015-  Convênio  com  a
caixa escolar Horácio Góes (Escola Estadual Horácio Narciso de Góes)
11)Emenda Orçamentária Nº 009/2015-Convênio com a caixa escolar
Áurea  Matos   (Escola  Estadual  Guerino  Casassanta).12)Emenda
Orçamentária  Nº10/2015-Convênio  com  a  caixa  escolar  Nossa
Senhora  da  Piedade  (Escola  Estadual  Ernesto  Barbosa).13)Emenda
Orçamentária  Nº  11/2015-Convênio  com  a  caixa  escolar  Bueno
Brandão ( Escola Estadual Coronel Paiva).14)Emenda Orçamentária Nº
12/2015-Convênio  com a  caixa  escolar  Benedita  Aparecida  Megale
(E.Estadual  Bueno  Brandão)15)Emenda  Orçamentária  Nº13/2015-
Aquisição  de  uniforme  para  futura  criação  da  guarda
municipal.16)Emenda  Orçamentária  Nº  14/2015-Convênio  com  a
Associação Meninos de Ouro.17)Emenda Orçamentária  Nº  15/2015-
Convênio  com  a  Associação  Cantus  Lux.18)Projeto  de  Lei  Nº
2897/2015-Projeto de Lei do Orçamento 2016-Estima a receita e fixa a
despesa  do  Município  de  Ouro  Fino  para  o  exercício  financeiro  de
2016, todos os projetos e emendas ao orçamento foram aprovadas
por  unanimidade.  Não  havendo  mais  nada  a  tratar,  a  sessão  foi
encerrada  às  20  h  e  32  minutos  e  eu,  Cícero  de  Lima  Braga,
Secretário da Mesa, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada,
será  assinada  por  mim  e  demais  Vereadores.  OURO  FINO,  23  DE
NOVEMBRO DE 2015.




