
ATA DA 11ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  REALIZADA
PELA CÂMARA  MUNICIPAL  EM   27/11/2015.

Aos vinte e sete  dias do mês de novembro, do ano de dois mil e quinze, às
15  hs, ausentes os Vereadores Bruno Zucareli e  Milton Silvestre de Oliveira,
teve  inicio  a  11ª  Sessão  Extraordinária  do  ano  de  2015,  presidida  pelo
Presidente Ver. Márcio Daniel Igídio .  Após leitura da Convocação e da ata
da  sessão  anterior,  devidamente  aprovada,  passou-se  aos  assuntos  da
Pauta do Dia:Apresentação: 1)Projeto de Lei n° 2899/2015-Institui o novo
plano  de  cargos,carreiras  e  vencimentos  dos  servidores  da  Câmara
Municipal de Ouro Fino,MG e dá outras providencias.O Presidente consultou
o plenário para que os projetos a seguir fossem apresentados e votados em
regime  de  urgência  o  quais  foram  aceitos  pelos  vereadores,  após  a  a
aceitação passou-se a  VOTAÇÂO EM REGIME DE URGÊNCIA: 1)Projeto
de  Decreto  Legislativo  Nº  028/2015  Denomina  de  Antonio  Pereira  de
Andrade a estrada rural municipal que menciona,deixado a palavra livre o
ver.Márcio Daniel Igídio esclareceu que o projeto já foi votado e voltou a
plenário porque houve um aumento na sua extensão no perímetro urbano
por  isso  voltou  para  ser  novamente  apreciado  e  votado  novamente,
colocado  em  votação  recebeu  votação  unânime.2)Projeto  de  Decreto
Legislativo  nº  029/2015-Denomina  de  Avenida  José  Roberto  da  Silva  a
estrada de leito natural que se inicia na altura do n° 1817 da Rua Manoel
Jesuíno de Carvalho e se prolonga até o fim do período urbano do Município
de  Ouro  Fino/MG  retirado  da  pauta.3)Projeto  de  Decreto  Legislativo  nº
030/2015- Denomina de Rua Joaquim de Castro Azevedo,a Rua que se inicia
à Rua Antero Simões até o acesso a Rodovia MG 290,nesta cidade.Aprovado
por unanimidade.4)Projeto de Lei nº 2898/2015-Autoriza o Poder Executivo
Municipal a prorrogar o prazo de vigência de imóvel cedido em comodato à
Associação  Espírita  Cultural  Congada  Serena  São  Benedito   deixada  a
palavra livre o ver. Antonio José Constantini manifestou dizendo que é uma
entidade filantrópica e presta serviço de grande relevância principalmente
na área cultural, serviço social e voluntário e nada mais justo que o poder
publico de esse apoio. Exposto a votação recebeu aprovação unânime. 5)
Projeto de Lei nº 2902/2015-Dispõe sobre a autorização para firmar termo
de cooperação mútua entre o Município de Ouro Fino e a Associação dos
Catadores de Materiais Recicláveis de Ouro Fino e dá outras providências, o
ver. Antonio José Constantini solicitou a retirada do projeto da pauta para
esclarecer  as  duvidas  e  o  ver.  José  Camilo  pediu  que  seja  convocado  a
prefeitura  e  a  associação  para  esclarecimentos.6)Projeto  de  Lei  nº
2903/2015-Dispõe  sobre  a  Concessão  de  uso  com  encargos  de  imóvel
público para instalação da sede da Academia Ourofinense de letras e Artes –
AOLA e dá outras providências.Aprovado por unanimidade.7)Projeto de Lei
nº  2904/2015-Autoriza  a  inclusão  de  ações  em  programa  do  PPA  e  a
Abertura de crédito especial,para os fins que especifica,deixado a palavra
livre  o ver.  José Camilo  mencionou a importância  da melhoria  com mais
incentivo e investimento no turismo e laser e com essa autorização será
aumentado o  laser  na cidade sendo atrativo  ao  povo tanto no lago dos
palomos como no Bairro Pinhalzinho dos Góes com a construção do centro
comunitário  como  a  implantação  de  agencia  de  correio  e  posto  de
atendimento  do  dmaae  dentre  outros  benefícios;  o  ver.  Antonio  Jose
Constantini  relatou que no lago dos palomos esta faltando área de laser
para  as  crianças,pois  estão  usando a  academia  e  sugeriu  que  o  parque



venha seja instalado na frente próximo da academia e o ver.  Paulo Luis
Cantuária parabenizou o prefeito e mencionou que o Bairro Pinhalzinho dos
Góes  é  muito  populoso  e  hoje  conseguiram terreno  para  construção  da
quadra, para academia ,posto de atendimento e até mesmo para um campo
de futebol.exposto a votação foi aprovado por unanimidade.8)Projeto de Lei
nº  2905/2015-Dispõe  sobre  a  concessão  de  abono  de  incentivo  aos
profissionais do Magistério da rede pública municipal de ensino básico e dá
outras providências deixado a palavra livre o ver. André Paulino salientou
que desde 2004 o sindicato já havia reivindicado e hoje tem alegria em
votar o 14ºabono salarial aos professores da rede municipal.Over. Antonio
José  Constantini  compartilhou  com  a  palavra  do  ver.André  Paulino  e
mencionou que o dia que os professores forem valorizado a nossa sociedade
será mudada e não tem outra forma de valorizar a não ser remunerando e
deixou registrado o papel fundamental da Câmara no avanço e glória que o
Município  tem alcançado.O ver.José  Camilo  parabenizou  os  professores  e
mencionou que quem preenche o cheque é os vereadores e quem paga é o
executivo e deixou claro que os vereadores tem participação no processo e
deixou registrado o desrespeito por parte da secretária da educação que
não convidaram os vereadores para a semana pedagógica.9)Projeto de Lei
nº 2906/2015-Altera a Lei Municipal nº2652/2015, que autoriza a abertura
de  Crédito  Suplementar  em  favor  do  Fundo  Municipal  da  Criança  e  do
Adolescente, no valor de R$ 12.970,00, para o fim que especifica.Aprovado
por unanimidade.10) Moção nº 05/2015- Moção de parabenização pelos 80
anos  da  ACIAOF  aprovado  por  unanimidade.11)  Requerimento  013/2015-
Solicita  realização  de  Audiência  Pública  para  discutir  sobre  loteamentos
clandestinos  no  Bairro  Santa  Isabel  ao  lado  do  pesqueiro  Santa
Helena.Aprovado por unanimidade.Não havendo mais nada a tratar,  a
sessão foi encerrada às 17  horas e 40 minutos e eu, Cícero de Lima
Braga , Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada ,
será  assinada por  mim e demais  Vereadores.   OURO FINO,  27 DE
NOVEMBRO  DE 2015.                
                          

                         


