
                            

                         ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA
EM  1º.09.2014. 

No primeiro dia do mês de Setembro   , do ano de dois mil e quatorze, às 20
h  ,presentes todos os Vereadores  ,  teve inicio a 12ª 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:  Combate ao pagamento da tarifa mínima de consumo de água,
feita pelo DMAAE, pois há muitos consumidores que não gastam o mínimo e
pagam pelo que não usam e isso é ilegal.   O Ver. Milton Silvestre de
Oliveira  solicitou:   Reiterou o requerimento enviado ao Prefeito pedindo
explicações  sobre  a  construção  da  Av.  José  Vilas  Boas  ;  Melhoria  da
iluminação  pública  deficiente  nas  ruas  da  cidade,  principalmente  na  R.
Humaitá  ;  Solução para a segurança precária, principalmente no bairro do
Alto onde há problemas com traficantes e usuários de drogas, e a Policia
Militar  não  registra  mais  Boletim  de  Ocorrência  depois  das  15  horas.
O Ver. Paulo Luiz Cantuária solicitou:  Limpeza do córrego que passa nos
fundos do IBC, pois o mau cheiro é insuportável  ;  Reparos nas pontes do
Santa  Izabel,  Laranjal,  Funil,  Farias,  Peitudos  e  Caneleiras   ;    Obras  no
Pinhalzinho  dos  Goes  que  está  esquecido  e  não  tem  água,  precisa  de
lombadas,  asfalto  e  bueiros   ;    Reparos  no  Estádio  Municipal  que  foi
quebrado pelo pessoal do Rodeio que ficou hospedado lá.     O Ver. Antônio
José Constantini  solicitou:  Providências quanto ao esgoto a céu aberto na
R. José Augusto de Freitas, entre o Jd. Cristiano e Jd. Vila Rica  ;  Obras de
manilhamento  na  R.  José  Vicente  Dutra,  Parque  dos  Palomos,pois  não
fizeram a captação da água pluvial  ;  Reparos na iluminação pública do
Peitudo , pois faltam lâmpadas e braços nos postes  ;   Maior incentivo da
Prefeitura às empresas da cidade, para resolver o problema do desemprego.
O Ver.  José Maria de Paula   solicitou:   Roçada  do mato  debaixo  do
viaduto  e limpeza das lixeiras da garagem. ;   Limpeza da 1ª lixeira da
avenida que cruza a Rua Belo Horizonte ; Reparos nas pontes de madeira do
Laranjal,  Santa Izabel, Funil  e Farias ;  Colocação de guarita em frente à
Vidraçaria Globo ;  Término da estrada do Jardim Ouro Verde ;  Melhoria da
iluminação na Rua Carlos Roberto Guimarães.         O Vereador Márcio
Daniel Igídio  solicitou: Falta de iluminação no Jardim Centenário, próximo
à creche ; Providencias quanto um poste que está no meio da rua no bairro
Serrinha  ;  Obras  no  bueiro  localizado  na  Av.  Perimetral,  em  f  rente  à
residência da Sra. Olivia ; Reiterou pedido do asfalto do Jardim São Paulo ;
Reiterou a desnecessidade da construção da Av. José Vilas Boas, sendo que
poderia se investir em lotes para famílias carentes.      O Ver. Luiz Gustavo



Machado  solicitou:    pediu à população que anote a placa dos veículos
poluidores  e  encaminhe  para  a  Câmara  que  estará  levando  ao
conhecimento da Polícia Militar ;  Endossou o combate à tarifa mínima de
consumo de água ;  Prefeitura deve incentivar as empresas da cidade .    O
Ver. Roberto Coltri   solicitou:  Colocação de manilhas no Jardim Burza  ;
Colocação de três lombadas no trecho da R. 13 de Maio que liga com a
Charqueada  ;  Construção de  lombadas na R. 13 de Maio, AV.  Marechal
Deodoro  e  Av.  Delfim  Moreira  ;   Limpeza  das  laterais  da  estrada  da
Capelinha ;  Providencias do DMAAE quanto ao açude na propriedade do Sr.
Hélio Silva, no Peitudo  ;  Colocação urgente de semáforos na cidade.        O
Ver. Cícero de Lima Braga  solicitou :   Desentupimento dos bueiros no
Jardim Independência  ;  Asfaltamento da rua em frente à Comexim  ;  Maior
apoio às empresas de evento de nossa cidade.        O  Presidente da
Câmara , Ver. José Camilo da Silva Junior ,  solicitou:  Apoio ao combate
à tarifa mínima de consumo de água  ;  Falta de iluminação pública em
vários  bairros e ficamos sempre sem resposta do Prefeito  ;  Colocação de
manilhas no Taboão  ;  Reparos na serra da Limeira ,  sendo cobrada por
cidadã, via email,  e compartilhar essa humilhação com o Prefeito, pois a
pessoa diz que quando das eleições lá estaremos pedindo voto de novo.
Passou-se à Pauta do Dia  :  I)APRESENTAÇÃO :   1)PROJETO DE LEI
2.814  -   Autoriza inclusão de Ação em Programa do PPA e a abertura de
Crédito  Especial,  em  favor  do  Departamento  de  Educação,  no  valor  de
R$240.215, 35 para o fim que especifica.  2)PROJETO DE  LEI 2.815 –
Autoriza  a  abertura  de  Crédito  Suplementar  –  Anulação  de  dotação  do
Orçamento Municipal para o corrente exercício.   3)PROJETO DE LEI 2.816
– Altera requisitos para investidura na função pública temporária de Agente
Comunitário de Saúde dos Programas de Saúde da Familia previstos na Lei
Municipal 2.332/08.   4)PROJETO DE LEI 2.817 – obriga os fornecedores de
produtos e serviços a afixarem placas de devolução de troco em moeda
corrente.    O  Presidente  da  Câmara  colocou  em  votação  o  pedido  de
urgência  para  votação  dos  projetos  2.814,  2.815  e  2.816  nesta  mesma
sessão,  sendo o pedido rejeitado por  6 votos  contra   (Vereadores  Bruno
Zucareli,  Milton  Silvestre  de  Oliveira  ,  Paulo  Cantuária,  Antônio  José
Constantini, Roberto Coltri,  Cícero de Lima Braga  )  e  4 votos favoráveis
( Vereadores André Paulino, José Maria de Paula, Márcio Daniel Igídio e Luis
Gustavo  Machado)        II) VOTAÇÃO:    1)PROJETO  DE  DECRETO
LEGISLATIVO 015/2014 – Denomina de Rua João Burza Neto, a Rua nº 1 do
Jardim  Burza,  nesta  cidade.   Autor:   Mesa   Diretora
RESULTADO: Aprovado por unanimidade.       2)PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 016/2014 – Denomina de Rua São Francisco de Assis, a Rua
sem saída que parte da Av. 1º de Maio, bairro Pinhalzinho dos Goes, nesta
cidade.    Autor: Ver. Paulo Luis Cantuária                        RESULTADO:
Aprovado  por  unanimidade.    3)PROJETO  DE  RESOLUÇÃO 08/2014  –
Aprova as contas  do Município  de Ouro  Fino,  Minas  Gerais,  referente ao
exercício  financeiro  de  2012.   Autor:  Comissão  de  Justiça  e  Finanças  .
RESULTADO:  Aprovado  salvo  1  voto  contrário(  Paulo  Cantuária)  e  3
abstenções (Antonio Constantini, Luis Gustavo Machado  e Roberto Coltri).
Em seguida  ,   fez  uso  da  palavra  o  Convocado  Sr.  Alessandro  Ferreira,
Coordenador do setor de Odontologia do município.         Não havendo
mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 22 h e 40 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,  01 DE SETEMBRO   DE 2014.




