
                            

                         ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA
EM  04.08.2014. 

Aos  quatro    dias do mês de agosto   , do ano de dois mil e quatorze, às 20
h  ,ausente apenas o Ver. Luís Gustavo Machado,  teve inicio a 10ª Sessão
Ordinária do ano de 2014.      O Secretário da Mesa apresentou a Pauta do
Dia.    Foi lida a ata da sessão anterior, sendo devidamente aprovada por
todos .  A Assessora Parlamentar   fez a leitura das correspondências.         O
Presidente da Câmara , Ver. José Camilo da Silva Junior    ,  deixou a palavra
livre  aos  Vereadores  para  seus  requerimentos  verbais.   O  Ver.  Bruno
Zucareli   solicitou: Sugestão ao Prefeito para elaboração de um Projeto de
Lei,  a  exemplo de Varginha,  onde a Prefeitura mura os terrenos baldios,
limpa  os  matos,  constrói  as  calçadas  e  depois  cobra  do  proprietário  do
imóvel  ;   Coleta dos entulhos das ruas ; Colocação de postes no final da
Rua  Humaitá  ;  Substituição  das  lâmpadas  queimadas  na  Capelinha.  ;
Iluminação num trecho da rua acima da R. Rogério Gissoni   ;  Pintura das
passarelas  elevadas  ;   Colocação  de  passarela  elevada  na  Av.  Marechal
Deodoro e na Rua Rogério Gissoni.             O Ver. Paulo Luiz Cantuária
solicitou:  Reparos urgentes nas pontes do Laranjal, Funil e na Capua.        O
Ver. Antônio José Constantini  solicitou: Criação de medidas para coibir o
desperdício de água ; Segurança  pública para a zona rural ; Aceleração do
trabalho de reposição de lâmpadas nos postes sem iluminação na cidade.
O  Ver. André Paulino solicitou:  Reparos na Av. N.Sra. da Piedade e outras
ruas da Crisólia ; Reparos no calçamento decorrente de reparos feitos pelo
DMAAE na rua atrás do Campo de Futebol de Crisólia.       O Ver. José
Maria de Paula   solicitou:  Iluminação dos postes da Rua Carlos Roberto
Guimarães até o Jardim Ouro Verde.        O Ver. Roberto Coltri  solicitou :
Construção de 3 lombadas na Av. Marechal Deodoro ;   Construção de uma
lombada na Av. Delfim Moreira, defronte ao Supermercado Baleia.  O Ver.
Cícero de Lima Braga  solicitou:   Desentupimento de bueiro na Rua D.
Pedro, na Jardim Independência  ; Asfaltamento do trecho que liga o bairro
Jardim Independência à Av. Palmácio Butti.     O  Presidente da Câmara ,
Ver.  José  Camilo  da  Silva  Junior  ,   solicitou:  Pintura  das  faixas  de
estacionamento e de pedestres das ruas da cidade ;  Melhoria da iluminação
pública  da  cidade;  Colocação  de  2  lombadas  na  Av.  Marechal  Deodoro.
Pediu que fosse registrada nesta ata  a Homenagem  prestada à servidora
efetiva  Sônia Helena Bonamichi, ocorrida no dia 25 de  julho de 2014, em
sessão solene, pelos 25 anos de serviços prestados à Câmara Municipal de
Ouro  Fino,   como  prova  de  gratidão  e  admiração  por  sua  dedicação  à
Câmara.     Passou-se à Pauta do Dia :   I)  VOTAÇÃO:    1)PROJETO DE
LEI   2.810  -   Dispõe  sobre  a  alteração  do artigo  4º  da Lei  2.500/13,
acrescentando atribuições e majorando o vencimento do cargo de Assessor



Parlamentar.  AUTOR: Mesa Diretora                    RESULTADO: Aprovado por
unanimidade.  
2)PROJETO DE LEI  2.811  –   Autoriza  a  abertura  de  crédito  adicional
suplementar no valor de R$550.000,00 , junto ao Orçamento do DMAAE de
Ouro Fino.   AUTOR: Prefeito Municipal             RESULTADO: Aprovado por
unanimidade.     3)PROJETO DE LEI 2.812 – Autoriza o Poder Executivo a
outorgar a concessão onerosa de uso de espaço público para a exploração
de  serviços  de  restaurante,  nas  dependências   situadas  no  “Centro
Cultural”.    AUTOR:  Prefeito  Municipal      RESULTADO:  Aprovado  por
unanimidade.   4)PROJETO DE LEI 2.800  - Autoriza a inclusão de entidade
de caráter educacional.      AUTOR: Prefeito Municipal             RESULTADO:
Aprovado por unanimidade.      5)PROJETO DE LEI 2.801  –Autoriza a
inclusão de ação em Programa do PPA e a abertura de crédito especial, em
favor do Departamento de Educação, no valor de R$4.800,00 para o fim que
especifica.    AUTOR: Prefeito Municipal              RESULTADO: Aprovado por
unanimidade.             Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi
encerrada às 21 h e 20 min.   e eu, Roberto Coltri, Secretário da Mesa,
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por
mim e demais Vereadores. OURO FINO,  04 DE AGOSTO   DE 2014.


