
                            

                         ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA
EM  18.08.2014. 

Aos  dezoito     dias do mês de agosto   , do ano de dois mil e quatorze, às
20  h  ,presentes todos os Vereadores  ,  teve inicio a 11ª 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
Coordenadora Geral    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: Indicação feita  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 ; Maior
atenção da Prefeitura com a geração de empregos, pois o desemprego na
cidade é grande e as  pequenas indústrias não têm amenizado em nada ;
Providências quanto às ambulâncias  que ficam paradas sem atender aos
chamados de pacientes.   O Ver. Milton Silvestre de Oliveira  solicitou:
Cascalhamento de 200 m da estrada do Vaz ; Indignação pelo desperdício
de gastos com a Av. José Vilas  Boas ; Apoio financeiro à Defesa Civil que
tem seguido o caminhão de lixo , catando o que deixam cair pelo caminho.
O Ver. Paulo Luiz Cantuária solicitou:  Asfaltamento da área externa do
Asilo que é usada para que os idosos façam caminhadas e tomem sol.       O
Ver.  Antônio  José  Constantini   solicitou:   Endosso  ao  pedido  para
asfaltamento   no  Asilo  ;  Apoio  para  a  Defesa  Civil   ;   Providencias  do
Departamento de Cultura para providenciar espaço para apresentação das
peças teatrais do Grupo de Teatro de Ouro Fino ; Conserto do muro no fundo
do  cemitério  que está caindo e cavalos  estão invadindo o local.           O
Ver. André Paulino  solicitou:  Remuneração para os Membros da Defesa
Civil   ; Reiterou pedido para ajuda ao Asilo.         O Ver. José Maria de
Paula    solicitou:   Reforçou  o  pedido  de  melhorias  e  ajuda  ao  Asilo  ;
Cumprimento do orçamento no que diz respeito à verba destinada à Defesa
Civil.   O  Vereador  Márcio  Daniel  Igídio   solicitou:    Apoio  ás
reivindicações do Asilo   ;   Sugeriu ao Prefeito que, ao invés de gastar uma
fortuna com a Av. José Vilas Boas, loteasse o terreno do Gargatá para doar
às  pessoas  carentes.    O  Ver.  Luiz  Gustavo  Machado  solicitou:
Convocação do Sr. Alessandro , Coordenador de Odontologia da Prefeitura,
para comparecer na próxima sessão  ;   Aproveitar a instalação da torre de
celular para servir os bairros da Barra e São José do Mato Dentro ; Atuação
da Policia Militar com mais rigor para autuar os veículos mais poluentes que
trafegam  pelo  centro  da  cidade  ;   Providências  quanto  à  carência  de
empregos em Ouro Fino ;  Aquisição de equipamentos para a Defesa Civil ;
Cobrou melhor administração na obra da Av.  Vilas Boas,  pois está sendo
feita muita besteira.           O Ver. Roberto Coltri   solicitou :   Pediu



urgência para as solicitações do Asilo  ;  Reparos nos buracos da R. João
Lúcio  Brandão   ;   Providências  urgentes  para  os  reparos  no  muro  do
cemitério  ;  Utilização dos dois caminhões novos parados na Prefeitura .
O Ver. Cícero de Lima Braga  solicitou :   Providências da Comissão de
Trânsito quanto à sinalização no centro da cidade .       O  Presidente da
Câmara ,  Ver.  José  Camilo  da Silva Junior ,   solicitou:   Estudo dos
Vereadores sobre o pré-orçamento da Câmara para 2015  ;   Cumprimento
do orçamento por parte do Prefeito quanto à liberação de verba orçada para
a Defesa Civil   ;   Reavaliação do Prefeito quanto ao não pagamento das
horas  extras  que  já  foram  feitas  pelos  servidores,  até  a  data  do  seu
comunicado de não pagá-las mais.  Registrou o pesar da Câmara Municipal
pelo  falecimento  do  ex  governador  de  Pernambuco  e  candidato  à
presidência do Brasil,  Eduardo Campos, manifestando nossa solidariedade
aos familiares.     Passou-se à Pauta do Dia :   I)  VOTAÇÃO:    1)PROJETO
DE LEI  2.813  -  Altera o artigo 1º da Lei 2.567/2014 que criou o Distrito
Peitudo no Município de Ouro Fino/MG e dá outras providências.    AUTOR:
Mesa  Diretora  .   RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade.
1)REQUERIMENTO 017/2014 –  solicita cópia da transação da venda da
folha de pagamento dos servidores da Prefeitura   com a Caixa Econômica
Federal.    AUTOR: Ver. Antônio José Constantini.               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,   18 DE
AGOSTO   DE 2014.


