
ATA DA 13ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
PELA CÂMARA  MUNICIPAL  EM 11/12/2015.

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 09:00hs, presente todos os
Vereadores, teve inicio a 13ª 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: Projeto  de  Lei  nº
2910/2015-Autoriza  o Poder  Executivo Municipal  a  alienar  mediante  alienação,  imóveis  de
propriedade do Município, através de procedimento licitatório, conforme especifica. Retirado da
pauta  pelo  vereador  Antonio  José  Constantini.2)Projeto  de  Lei  nº  2911/2015  -  Autoriza  a
abertura de Crédito Especial, no valor de R$ 55.000,00, para os fins que especifica.3)Projeto de
Lei nº 2912/2015 - Ratifica o Protocolo de Intenções para a alteração de natureza jurídica da
AMARP em associação de direito público.4)Projeto de Lei nº 2913/2015 -  Ratifica a 1ª,2ª e 3ª
alteração do Contrato do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas

-CISSUL,e  dá  outras  providências.VOTAÇÃO: 1)  Emendas  Substitutivas  Parciais
01/2015,02/2015 e 03/2015 ao projeto de lei nº 2899/2015- Institui o novo plano de
cargos,  carreiras  e vencimentos dos  servidores da Câmara Municipal  de Ouro Fino,
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.Retirado da pauta pelo vereador Bruno
Zucareli.VOTAÇÃO EM 2º TURNO:1)Projeto de Lei nº 2899/2015-Institui o novo
plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Ouro
Fino, Estado de Minas Gerais e dá outras providências.Retirado pelo Vereador Bruno
Zucareli. VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA:1) Projeto de Lei nº 2914/2015
-  Dispõe  sobre  a  transferência  de  bens  móveis  usados  de  propriedade  do  Poder
Legislativo  para  a  Prefeitura  de  Municipal  de  Ouro  Fino,Estado  de  Minas
Gerais.Aprovado  por  unanimidade.2)  Projeto  de  Decreto  Legislativo  n.º  32/2015  -
Dispõe sobre as comemorações do centenário de nascimento de Serafim Pinto Ribeiro
Junior, PIPI, em 10 de dezembro de 2015, decreta a semana do dia 10 de dezembro
como Semana Municipal do Incentivo à Prática de Esportes, dispõe sobre a perpetuação
do Centenário do Nascimento de PIPI por meio do registro em placa comemorativa a ser
afixada  na  Câmara  Municipal  de  Ouro  Fino,  cria  a  Comenda  do  Mérito  Esportivo
Ourofinense e dá outras providências.Aprovado por unanimidade.3) Requerimento n.º
15/2015 - Requer a suspensão da cobrança da “Contribuição para Custeio da Iluminação
Pública  no  Município  de  Ouro  Fino”,  instituída  pela  Lei  n.º  2.022/2002,  com  as
alterações da Lei Complementar n.º 13/2.013.Concedido a palavra livre foi usada pelo
ver.Milton  que  teceu  comentários  quanto  ao  valor  gasto  de  iluminação  pública  no
Estado  de São Paulo e pediu ao prefeito rever o valor,pois se trata de abuso o valor que
se tem cobrado tendo tanto dinheiro em caixa.O ver.Antonio José Constantini relatou
que em média a taxa é de 50 reais e se dividir por 4 dará um valor razoável a todos, pois
temos que legislar a favor do povo.Over.José Camilo da Silva Júnior disse não estar
entendendo porque os vereadores que teceram comentários anteriormente pediram para
diminuir a taxa de iluminação pública e no requerimento solicitam a suspensão e todos
já sabem que o prefeito está com o projeto pronto para reduzir  e agora pedem para
suspender.O ver.Milton esclareceu que pedem a suspensão.O ver. Márcio Daniel Igidio
esclareceu que durante todo ano pediu ao prefeito para enviar o projeto para reduzir a
taxa e não enviou e até que envie que seja suspensa a cobrança da taxa.Retornando a
fala ao ver. José Camilo ele relatou que entendeu que estão querendo jogar o vereador
contra o povo, pois é impossível a suspender e quando queimar uma lâmpada ou algo
que necessite não poderão realizar o serviço, esclareceu o seu posicionamento que não é
contra a diminuição e sim porque não é possível,pois as melhorias estão sendo feita.O
ver.José Maria de Paula comentou se absurdo pois estão jogando a população contra o



prefeito  e  dos  vereadores,  pois  não  existe  lei  para  extinguir  a  taxa  de  iluminação
publica,pois se existe gasto tem que se pagar e o prefeito se comprometeu em mandar o
projeto para reduzir.O ver.Bruno Zucareli disse que a intenção do ver. Milton foi muito
boa, mas o requerimento fere o regimento interno em seu artigo 197 parágrafo 1º.O ver.
Antonio José Constantini disse que o nível das palavras que foram tecidas soa com som
pejorativo merecendo o ver.Milton desculpas e sugeriu que a reunião seja suspensa por
15 minutos para analisar.O ver.Milton disse que quando foi votado o valor abusivo foi
na Câmara e porque não pode partir a redução da Câmara.O ver.André disse que tem
medidas inconseqüentes e   que é preocupante,pois a população pode entender e que é
sabido por parte dos vereadores que o prefeito irá enviar o projeto e quanto a redução
disse  ser  contrario  porque  já  foi  licitado  a  compra  de  um  caminhão  para  fazer
manutenção  na  rede  elétrica.O  ver.Luís  Gustavo  Machado  relatou  que  por  diversas
vezes  foi  solicitado reunião  com o prefeito  para  resolverem e não sendo sensato  o
pedido do requerimento e o dinheiro arrecadado tem sido revertido a população.E o ver.
Márcio Daniel concluiu que existe dinheiro em caixa e não esta pedindo para acabar e
sim para suspender até que seja resolvida e ficar sem manutenção não ficará porque há
dinheiro  em caixa  e  quanto  ao  envio  do  projeto  o  prefeito  ficou de  mandar  e  não
mandou e por fim pediu que o requerimento seja retirado da pauta.4) Requerimento n.º
16/2015 - Requer a afixação de retrato do ex-Prefeito Aparecido Nogueira de Sá na
galeria  de  retratos  dos  ex-Prefeitos  na  sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Ouro
Fino.Concedido  a  palavra  livre  o  Ver.Bruno  Zucareli  disse  que  mais  uma  vez  o
requerimento  é  contrario  ao regimento,pois  esta  usurpando o direito  do executivo  e
sugeriu que seja feito oficio em nome de todos os vereadores e encaminhe ao prefeito.O
ver.Milton que o requerido foi nomeado e empossado como prefeito e nada mais justo
que sua foto seja fixada na galeria de prefeitos.O ver.José Camilo disse que não se trata
de matéria que desrespeita a Câmara,pois nós vereadores temos que tratar de assuntos
relevantes para o município tendo que resolver com o prefeito, e quanto ser interino ou
não disse ser interino sim porque não foi eleito pelo povo,pediu desculpas ao vereador
Milton se foi mal educado e explicou que colocaram na forma de requerimento pelo fato
do  prefeito  tem  que  responder  em  15  dias  sob  pena  de  responsabilidade
administrativa.O ver.Márcio Daniel Igídio disse que já foi pedido diversas vezes,mas
não foi resolvido e o vereador faz o documento que achar necessário,mas não temos o
poder  de  decisão.Exposto  a  votação  foi  rejeitado  por  8  votos  contrário  e   2
favoráveis.Vale ressaltar e lavrar em ata que todo o conteúdo da fala dos nobres Edis na
integra consta na secretária da Câmara a disposição. Não havendo mais nada a tratar, a
sessão foi encerrada às 11 horas e 10 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,18 DE DEZEMBRO  DE 2015.                
                          


