
ATA DA 14ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
PELA CÂMARA  MUNICIPAL  EM 17/12/2015.

Aos dezessete   dias do mês de dezembro do ano de dois mil  e quinze,  às 15:00hs,
ausente os  Vereadores Bruno Zucareli e Milton Silvestre de Oliveira , teve inicio a 14ª
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:  VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 2911/2015-
Autoriza  a  abertura  de  Crédito  Especial,no  valor  de  R$ 55.000,00,para  os  fins  que
especifica.Aprovado por unanimidade.Projeto de Lei nº 2912/2015-Ratifica o protocolo
de intenções para a alteração de natureza jurídica da AMARP em associação de direito
público.Aprovado por unanimidade.Projeto de Lei nº 2913/2015-Ratifica a 1ª,2ª e 3ª
alteração do Contrato do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de
Minas CISSUL, e dá outras providências.Aprovado por unanimidade.VOTAÇÃO EM
REGIME DE URGÊNCIA:  1-Projeto  de  Lei  nº  2915/2015-Autoriza  a  doação  de
imóvel  que  especifica  ao  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  –  INSS  e  dá  outras
providências.Concedida a palavra o Ver.José Camilo relatou a importância da aquisição
do espaço para o INSS, pelo fato da agencia ter quase fechada em nosso município e
tendo o terreno para a construção tornará impossível o fechamento podendo num futuro
tornar-se  pólo  para  atender  a  região.O  ver.José  Maria  parabenizou  o  legislativo  e
executivo pela aquisição do terreno para o INSS.O ver.André Paulino e Márcio Daniel
Igídio comentou sobre a conquista de adquirir o terreno e manifestou sua satisfação em
votar  o  projeto,  agradeceu  ao  Deputado  Dalmo  por  ter  se  empenhado  junto  ao
Governador  de  Minas.Exposto  a  votação  recebeu  votação  unânime.2-Emenda
Modificativa 001/201 ao Projeto de Lei nº 2916/2015 que dispõe sobre a doação de bem
público,concede  incentivos  fiscais  à  empresa  que  especifica  e  estabelece  outras
providencias.Concedido a palavra o ver. José Camilo esclareceu sobre os 4 itens que
beneficia  as  empresas  sendo  que  as  taxas  e  impostos  são  exclusivos  do  município
podendo  ser  isento  quanto  ao  ISS  somente  através  de  emenda,pois  o  município  é
proibido de  conceder.Exposto  a  votação recebeu votação unânime.3-  Projeto de Lei
nº2916/2015 que dispõe sobre a doação de bem público,concede incentivos fiscais à
empresa  que  especifica  e  estabelece  outras  providencias,concedido  a  palavra  os
vereadores José Camilo,José Maria,Cícero,Antonio José saudaram e parabenizaram os
empresários  presentes  e  relataram  suas  satisfação  em  votar  projetos  de  grande
importância para o município devido a crise que País em passado.Exposto a votação foi
aprovado por unanimidade salvo a emenda 001/2015.4-Emenda Modificativa 001/2015
ao Projeto de Lei nº 2917/2015 que Dispõe sobre a doação e cessão de bem público,com
encargos,concede  incentivos  fiscais  à  empresa  que  especifica  e  estabelece  outras
providencias.Exposto  a  votação  recebeu  votação  unânime.5-Projeto  de  Lei  nº
2917/2015 que Dispõe sobre a doação e cessão de bem público,com encargos,concede
incentivos fiscais à empresa que especifica e estabelece outras providencias., concedido
a  palavra  o  ver.  José  Camilo  relatou  ser  uma empresa  de  Ferraz  de  Vasconcelos  e
tiveram o prazer em conhece – lá relatou que o prefeito teve o cuidado em seu artigo 6º
do  projeto  em  assegurar  que  o  empresário  deverá  manter  o  patrimônio  publico
(NAIAOF)  se  comprometendo  também em construir  um novo canil.O ver.Antonio
J.Constantini parabenizou o Didi pelo empenho e dedicação em trazer essas industrias
para Ouro Fino.Exposto a votação recebeu votação unânime salvo a emenda 001/2015
ao projeto.6-Emenda Modificativa 001/2015 ao Projeto de Lei nº 2918 que dispõe sobre
a  autorização  de  uso  de  bem  publico,concede  incentivos  fiscais  à  empresa  que



especifica  e  estabelece  outras  providencias,  exposto  a  votação  for  aprovado  por
unanimidade.7- Projeto de Lei nº 2918 que dispõe sobre a autorização de uso de bem
publico,concede  incentivos  fiscais  à  empresa  que  especifica  e  estabelece  outras
providencias,deixado a palavra livre o ver.José Camilo parabenizou a proprietária da
empresa Erika e relatou ser um diferencial,pois será instalada em Crisólia benificiando o
bairro e também os circunvizinhos.O ver.José Maria disse que passa por perto da fabrica
todos os dia e vê o desconforto da empresa pelo fato do espaço ser pequeno onde estão
instalados.O Ver.Antonio J.Constantini disse que o município precisa investir mais nos
micros empreendedores da cidade,  exposto a votação for aprovado por unanimidade
salvo emenda 001 ao projeto.8-Emenda Modificativa 001/2015 ao projeto de Lei nº
2919/2015 que dispõe sobre a autorização de uso de bem público,concede incentivos
fiscais à empresa que especifica e estabelece outras providencias,exposto a votação foi
aprovado  por  unanimidade.9-Projeto  de  Lei  nº  2919/2015  que  dispõe  sobre  a
autorização de uso de bem público,concede incentivos fiscais à empresa que especifica
e estabelece outras providencias,concedido a palavra o ver. André Paulino parabenizou
as  4   empresas  pelo  compromisso  e  agradeceu  a  todos  pela  ampliação  e  disse  da
satisfação  em  votá-los  agradeceu  ao  prefeito,Toninho  e  ao  deputado  Dalmo  pelo
empenho.Os vereadores José Maria,José Camilo,Antonio J.Constantini,Roberto Coltri e
Marcio  Daniel  explanaram  sobre  a  seriedade  das  empresas,parabenizaram  ao
Prefeito,Toninho e ao Didi pelo empenho,sendo uma grande conquista para o legislativo
e  executivo,exposto  a  votação  recebeu  aprovação  unânime.10-Projeto  de  Lei  nº
2920/2015-Autoriza  o  acréscimo  de  subvenções  à  casa  de  Caridade  de  Ouro  Fino,
concedido a palavra o ver.Antonio J.Constantini relatou da importância do projeto pelo
fato da situação da referida instituição e mencionou que o Governo Federal liberou 49
milhões para custeios e 50 mil para compra de remédios.Exposto a votação foi aprovado
por  unanimidade.11-Projeto  de  Lei  Complementar  nº  019/2015-Disciplina  a
contribuição  para  o  Custeio  do  Serviço  de  Iluminação  Pública  –CIP  e  dá  outras
providencias.Concedida  a  fala  o  ver.Antonio  J.Constantini  disse  que  o  projeto  está
atendendo  as  reivindicações  dos  vereadores,mas  que  gostaria  que  a  redução  fosse
maior,relatou que pelo valor  que foi  abaixado ainda 3900 pessoas  continuaram sem
desconto,sugeriu  que  fosse  dividido  o  valor  cobrado  por  4  assim  pagariam  um
quarto,sendo que a prefeitura tem em caixa 4 milhões para taxa de iluminação publica
podendo assim reduzir.O ver.André relatou que o valor da redução foi um pedido feito
pelos vereadores e que temos a competência sobre a redução do quilowatts,mas deixou
registrado que já foi um grande avanço.Over.Luis Gustavo disse que esse assunto foi
muito  polemico  e  tinha  que  ter  sido  discutido  com os  2  poderes  juntos  para  uma
diminuição da alíquota ainda menor.O ver. José Camilo disse que poderia ter abaixado
mais,mas esta sendo inédito o que esta acontecendo e se pudessem abaixariam a energia
elétrica,mas esse é um ato do governo e agradeceu ao prefeito por ter acatado o pedido
dos vereadores.O ver.Márcio  Daniel  Igídio  disse  que  lutaram o ano todo não foi  o
esperado,mas já é alguma coisa.Exposto a votação foi aprovado por unanimidade.12-
Moção 006/2015 - Moção de aplausos a Servidora Simone Andréia Capacci Sarapu pelo
trabalho  desenvolvido  a  frente  da  Escola  do  Legislativo  e  do  Parlamento  Jovem,
concedido a palavra todos os vereadores presentes fizeram uso da palavra e teceram
comentários  elogiosos  a  servidora  pela  honraria  prestada,exposto  a  aprovação  foi
aprovada por unanimidade.Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 17
horas e 45 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,17 DE
DEZEMBRO  DE 2015.                
                          


