
                            

                         ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA
EM  15.09.2014. 

Aos quinze dias  do mês de Setembro   , do ano de dois mil e quatorze, às
20  h  ,presentes todos os Vereadores  ,  teve inicio a 13ª 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 Relator  da
Comissão  de  Saúde  e  Saneamento,  Ver.  Milton  Silvestre  de  Oliveira  ,
procedeu a leitura do relatório de visita.         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:  Retirada
da  tarifa  mínima de  consumo de  água ;  Apoio  da população  quanto  ao
desperdício de água  ;  Projeto tomando atitudes de fiscalização máxima
para  multar  os  desperdícios  de  água.    O  Ver.  Milton  Silvestre  de
Oliveira solicitou:  Maior agilidade no atendimento do Pronto Atendimento  ;
Reiterou  pedido  para  aquisição  de  equipamentos  e  um  veículo  para  a
Defesa  Civil  ;  Colocação  de  placa  constando  o  nome  da  construtora  e
engenheiro responsável, na obra do Poliesportivo, no  terreno do pátio da
Prefeitura.                O Ver. Paulo Luiz Cantuária solicitou: Reparos nas
pontes do Santa Izabel, Funil, Farias, Vargem Grande  ; Providências quanto
ao poço artesiano aberto e sem terminar pelo DMAAE, no Pinhalzinho dos
Goes ,  onde falta água  ;   Limpeza do mato na estrada que passa pela
residência do Cadan e vai para Inconfidentes, onde está se transformando
num lixão.     O Ver. Antônio José Constantini  solicitou:  Tratamento com
inseticidas nas Palmeiras na entrada de Crisólia que estão com pragas ;
Providências   quanto  ao  acúmulo  de  tarefas  sobre  os  servidores  da
Educação que estão adoecendo ;  Implantação do Curso Normal Superior . O
Ver. André Paulino solicitou:   Colocação de braço  no poste na Chácara
Santa  Edwiges   ;  Cuidados  da  população  para  evitar  as  queimadas  tão
freguentes nesta época  ; Conscientização do povo para  racionamento da
água.    O Ver. José Maria de Paula   solicitou:  Limpeza urgente da lixeira
nas  proximidades  do  viaduto  da  Sadokin   ;   Manutenção  constante  da
limpeza das  lixeiras da cidade  ; Apelo ao povo para que racionem o uso da
água.            O Vereador Márcio Daniel Igídio  solicitou: Retirada da
tarifa única de consumo de água  ;  Implantação de uma Guarda Municipal,
pois o efetivo da Policia Militar é pequeno e não tem sido suficiente para
garantir a segurança da cidade e dos bairros rurais  ;  Colocação de quebra
molas na Rua Joaquim Moreira de Melo e Rua Alzira Batista  ;  Retirada dos
entulhos nos fundos do Posto de Saúde  ; Uso devido da verba destinada à
assistência aos usuários de drogas e suas famílias,  além do combate ás
drogas.      O Ver. Luiz Gustavo Machado  solicitou:   Fornecimento de
lanches para os servidores da Prefeitura ;   Maior  atenção do Prefeito às



reivindicações  dos  Vereadores  ,  pois  foram estes  que  o  ajudaram a  ser
conduzido  ao  cargo  ;   Revisão  da  insalubridade  cortada  de  alguns
funcionários   ;   Convocar  o  diretor  do  DMAAE para  que  nos  demonstre
proposta de valores para  consumo da água ; Proteção dos mananciais de
água, com projetos para segurar a água pluvial  ;  Esclarecimentos da Santa
Casa  sobre  seu  funcionamento,  quanto  ao  atendimento  pelo  SUS  ou
particular   ;  Manutenção  do  calçamento  da  cidade  ;   Asfaltamento  nos
trechos  necessários  na  cidade.      O  Ver.  Roberto  Coltri   solicitou:
Reiterou os inúmeros pedidos para o calçamento no Jardim Burza  ; Reparos
na escola do Peitudo, que se encontra sem porta, com vidros quebrados  ;
Patrol e cascalhamento  do Pinhalzinho dos Lopes, pois o Prefeito de Monte
Sião já se compadeceu e ofereceu para fazer.
Colocação de lombadas na estrada da Limeira  ; Obras da Quadra da Bela
Vista, que ficou esquecida  ;  Obras de tapa buracos e conserto da ponte na
Rua Humaitá.          O Ver. Cícero de Lima Braga solicitou : Asfaltamento
do trecho que liga a R. Palmácio Butti ao Jardim Independência  ;  Solução
para o problema dos alvarás para os taxistas.         O  Presidente da
Câmara , Ver. José Camilo da Silva Junior ,  solicitou:  Colocação de
lombadas em São José do Mato dentro,  na rua que dá acesso à Barra ;
Cobrança do consumo real de água usada e não do que não se gasta  ;
Colocar  em funcionamento a Fonte Luminosa da Praça da Matriz,  pois  é
água parada ;  Fornecimento de lanches para os funcionários da Prefeitura  ;
Alargamento  do trecho,  denominado podreiro,  no  Taguá   ,  no  trecho  do
Caminho da Fé  ;   Inserção pelo Prefeito, no orçamento para 2015, de verba
destinada às  Escolas  para  o  desfile  de  7  de  Setembro,  a  exemplo   das
Escolas  de  Samba  no  Carnaval.         Passou-se  à  Pauta  do  Dia  :
I)APRESENTAÇÃO :   1)PROJETO DE LEI 2.818 – Autoriza a abertura de
Crédito Suplementar – Anulação de dotação do orçamento municipal para o
corrente  exercício.    Acatado  o  pedido  de  urgência  para  a  votação  .
2)PROJETO DE LEI  2.819-  Impõe  restrição  para  provimento  de  cargos
comissionados/em  comissão/  de  livre  nomeação.  (PRAZO   PARA
ADEQUAÇÕES )
3)PROJETO DE LEI 2.820 –  Autoriza a abertura de crédito suplementar-
anulação do Orçamento Municipal para o corrente exercício.   Não acatado o
pedido de urgência para votação.   4)PROJETO DE LEI 2.821 – Autoriza o
acréscimo de  subvenções à Casa de Caridade de Ouro Fino.   Não acatado o
pedido de urgência para votação.      II) VOTAÇÃO:    1)PROJETO DE LEI
2.818 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar – Anulação de dotação
do orçamento municipal para o corrente exercício.   Autor: Prefeito Municipal
RESULTADO:  Aprovado por unanimidade.    2)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.  Autor: Prefeito Municipal          RESULTADO:
Aprovado  por  unanimidade.    3)PROJETO DE  LEI  2.815  –  Autoriza  a
abertura  de  Crédito  Suplementar  –  Anulação  de  dotação  do  Orçamento
Municipal  para  o  corrente  exercício.    Autor:  Prefeito  Municipal
RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade.   4)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.   Autor:  Prefeito Municipal         RESULTADO:  Pedido de
prazo pela Comissão de Justiça.    5)PROJETO DE LEI 2.817 –  obriga os
fornecedores  de produtos  e  serviços  a  afixarem placas  de devolução  de
troco em moeda corrente.   Autor: Ver. Bruno Zucareli          RESULTADO:
Aprovado por  unanimidade       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,   15 DE
SETEMBRO   DE 2014.


