
                            

                         ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA
EM  29.09.2014. 

Aos vinte  e  nove  dias   do mês de Setembro   ,  do  ano de dois  mil  e
quatorze, às 20  h  ausente apenas o Ver. Márcio Daniel Igídio   ,  teve inicio
a 14ª 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:  Convocar o Diretor do DMAAE
para discussão sobre a tarifa única de água ,  Elaboração de Requerimento
para organizar punições sobre terrenos baldios , sem calçadas e muro.    O
Ver. Milton Silvestre de Oliveira solicitou:  Apoio à eliminação da tarifa
única de água  ; Pintura das passarelas elevadas da cidade  ; Urgência na
pavimentação dos bairros Jd. São Paulo e Jd. Belo Horizonte.        O Ver.
Paulo  Luiz  Cantuária  solicitou:  Maior  atenção  com  animais  soltos   ;
Retirada  dos  entulhos  no  Jardim  São  Paulo   ;  Manilhamento  para
escoamento  de  águas  pluviais  no  Pinhalzinho  dos  Lopes   e   Tavares   ;
Passagem de patrol  nas estradas  do Pinhalzinho dos  Lopes  e  Tavares   ;
Limpeza do mato das margens da estrada que vai para Incondifentes, desde
a casa do SR. Cadan  ;  Rebaixamento das lombadas no Pinhalzinho dos Gois
; Atendimento no Posto de Saúde do Pinhalzinho dos Gois que não funciona.
O Ver. Antônio José Constantini  solicitou:  Abaixo assinado dos Jd. Belo
Horizonte  pedindo  a  melhoria  e  continuidade  do  asfaltamento  ;   Maior
atenção ao bairro da Barra, que, entre outras coisas, necessita de telefonia
celular   ;   Requerimento  a  Diretora  de  Saúde para  esclarecer  porque  o
Programa Saúde da Familia não está funcionando bem, negligenciando a
assistência aos mais idosos  ;  Colocação de guarita no ponto defronte à
Vidraçaria Globo  ; Providências no cemitério, onde os muros estão caindo e
não há mais terrenos .   O Ver. André Paulino solicitou:   Patrolamento na
estrada do bairro São Pedro ; Sugestão de tarifa diferenciada de água  ;
Providenciar  outro  pediatra  para  Crisólia,  pois  o  que  está  lá  vai  sair  ;
Ampliação do terreno do cemitério de Crisólia.      O Ver. José Maria de
Paula   solicitou:  Iluminação urgente na rua que sai da Joaquim Chavasco e
sobre para o Jd. Ouro Verde, além de construção de calçada ; Compra de
massa asfaltica para os bairros São Judas e Parque dos Moreiras ;  Reparos
nos buracos da R. João Lúcio Brandão.      O Ver. Luiz Gustavo Machado
solicitou:   1)Reiterou pedido para o calçamento dos Jardins São Paulo e Belo
Horizonte.   O Ver. Roberto Coltri   solicitou: Construção de rotatória no
Jardim Burza  ;  Calçamento da Capelinha  ;   Uso da roçadeira que está
abandonada  no Pinhalzinho  dos  Lopes   ;  Tapa  buracos  na R.  João  Lúcio
Brandão ;   Colocação de um asfalto de boa qualidade no entroncamento da



R.Mal. Deodoro e Av. Delfim Moreira, defronte ao Supermercado do Antonio
Afonso.    O Ver. Cícero de Lima Braga solicitou :  )Solicitou urgência nas
obras  de  asfalto  dos  Jardins  São  Paulo  e  Belo  Horizonte,  que  estão
esperando há 10 anos.      O  Presidente da Câmara , Ver. José Camilo
da Silva Junior ,  solicitou:   providências urgentes com o asfalto do Jd.
Belo Horizonte e Jd. S.Paulo  ;  Prioridade para o setor de Esporte , pois a
Pista  de  Skait  está  abandonada  e  a  Quadra  da  Bela  Vista  está
deteriorando  .          Passou-se à Pauta do Dia  :  I)APRESENTAÇÃO :
1)PROJETO DE LEI 2.824 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar –
Excesso de Arrecadação ao Orçamento Municipal para o corrente exercício.
Aprovado o pedido de urgência para votação.    2)PROJETO DE LEI 2.825 -
Altera  a  Lei  1.509/91  e  dá  outras  providências.  Aprovado  o  pedido  de
urgência para votação  .      II) VOTAÇÃO:    1)PROJETO DE LEI 2.824 –
Autoriza a abertura de Crédito Suplementar – Excesso de Arrecadação ao
Orçamento Municipal para o corrente exercício.   VOTAÇAO: Aprovado por
unanimidade.
2)PROJETO DE LEI 2.825 -  Altera a Lei 1.509/91 e dá outras providências.
VOTAÇAO: Aprovado por unanimidade.     3)PROJETO DE LEI 2.816 – Altera
requisitos  para  investidura  na  função  pública  temporária  de
AgenteComunitário de Saúde dos Programas de Saúde da Família  previstos
na  Lei  Municipal  2.323/208.   AuTor:  Prefeito  Municipal    -  RESULTADO:
Aprovado por  unanimidade.      4)PROJETO DE LEI 2.820 –  Autoriza a
abertura de crédito suplementar- anulação do Orçamento Municipal para o
corrente exercício.   RESULTADO:  Pedido de prazo pela Comissão de Justiça.
5)PROJETO DE LEI 2.821 – Autoriza o acréscimo de  subvenções à Casa de
Caridade de Ouro Fino.   RESULTADO:  Pedido de prazo pela Comissão de
Justiça.
6)REQUERIMENTO 025/2014 – solicita o restabelecimento do adicional de
insalubridade aos motoristas rurais do município de Ouro Fino. AUTOR: Ver.
Milton  Silvestre    RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade.
7)REQUERIMENTO 026 –  solicita  cópias  dos  cupons  fiscais  de diesel  e
gasolina assinados no Auto Posto Santa-Fé e Auto Posto Girasol referentes
ao exercício de 2013.  AUTORES: Todos Vereadores . RESULTADO: Aprovado
por unanimidade.
8)REQUERIMENTO  026  –  solicita  da  Santa  Casa  de  Misericórdia
informações sobre serviços prestados e utilização dos recursos públicos .
AUTORES:  Todos  Vereadores  .  RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade.
Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 22 h e 10
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,  29 DE SETEMBRO   DE 2014.


