
                            

                         ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA
EM  13.10.2014. 

Aos treze   dias  do mês de Outubro   , do ano de dois mil e quatorze, às 20
h  , presentes todos os Vereadores ,  teve inicio a 15ª 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  .  O
Vereador Cícero de Lima Braga, relator da Comissão de Educação, Ciências,
Tecnologias,  Cultura,  Desporto  ,  Lazer  e  Turismo  procedeu  à  leitura  do
relatório  de  visitas.    A  Coordenadora  Geral     fez  a  leitura  das
correspondências e em seguida procedeu à leitura da representação feita
pelo  Dr.  José  Carlos  de  Paula  contra  o  município   no  que  tange  às
irregularidades  contratuais  com  a  empreiteira  Simoso.   O  Presidente  da
Câmara consultou o plenário sobre o acatamento da denúncia , resultando
na aprovação por 8 (oito) votos favoráveis e 2(dois )votos contrários dos
Vereadores José Maria de Paula e Luiz Gustavo Machado.     Passou-se à
votação  dos  membros  da  Comissão  Processante  de  Inquérito  sendo
sorteados  os  Vereadores:  Presidente  :  Antônio  José  Constantini  ;  Vice
Presidente: Cícero de Lima Braga ; Relator: André Paulino.       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:  comunicado diário pela Rádio Difusora, feito pelo DMAAE , sobre
os  dias,   os  locais  e  os  horários  onde faltará  água ;   Colocação  de um
bebedouro no Posto de Saúde. 
O Ver. Milton Silvestre de Oliveira solicitou: Construção de uma rotatória
na MG 290, perto do posto Girassol ; Patrolamento da estrada dos bairros
Barra e Calisto  ;  Aquisição urgente de equipamentos para a Defesa Civil  ;
Limpeza no lago dos Palomos, principalmente os sanitários que estão muito
sujos  ; Designação de médico para o Posto de Saúde do Pinhalzinho dos
Gois; 
Obras nas ruas esburacadas do Pinhalzinho dos Gois.         O Ver. Paulo
Luiz Cantuária solicitou: Contratação de funcionário para tirar a água e  as
pedras espalhadas das estradas rurais  ; Providencias do DMAAE quanto ao
Parque dos Moreiras que a partir das 7 horas já não tem água ; Designação
de médico para o Posto de Saúde do Pinhalzinho dos Gois  ; Providências no
Pinhalzinho  dos  Gois,  tais  como  patrolamento  da  estrada,  colocação  de
bueiro, e tapa buraco nas ruas e iluminação no Pinhalzinho dos Gois.       O
Ver. Antônio José Constantini  solicitou: Limpeza das ruas dos Palomos  ;
passagem de patrol na estrada da Barra  ;  Iluminação da Praça Pública do
bairro  da  Barra   ;   Providencias  nos  lagos  dos  Palomos  que  estão
abandonados e os sanitários fechados.     O Ver. André Paulino solicitou:
Regularizar a situação do Dr. Daniel para que continue no Posto de Saúde da
Crisólia   ;  Reforma da ponte do Taboão.    O Ver. José Maria de Paula



solicitou:   Construção de uma passarela elevada na R. Joaquim Chavasco,
em frente à Igreja do São Judas  ;  Reforma da ponte de madeira, na área
rural do Santa Izabel, nas terras dos Alexandres .  O Ver. Márcio Daniel
Igídio : Patrolamento na entrada do Pinhalzinho dos Lopes, onde colocaram
cascalho só no centro  ;  Melhoria de operação do DMAAE, informando os
dias e horários em que faltará água.      O Ver. Luiz Gustavo Machado
solicitou:  Construção  da  rotatória  no  Jardim  Burza  ;   Cuidados  nos
mananciais  de água ;   Pintura dos quebra molas  da cidade.     O Ver.
Roberto  Coltri   solicitou: Construção  do  trevo  no  Jardim  Burza   ;
construção  de  um  redutor  de  velocidade  na  R.  Marechal  Deodoro   ;
Colocação de 3 lombadas na Serragem  ; Reparos nos buracos da R. João
Lúcio Brandão.    O Ver. Cícero de Lima Braga solicitou : providencias no
escadão perto do Montanhês, onde se transformou em local de mercado de
droga   ;  Providências  para  disponibilização  do sistema WIFI   na Estação
Rodoviária e no Terminal Rodoviário.   O  Presidente da Câmara , Ver.
José Camilo da Silva Junior ,  solicitou:   Limpeza dos sanitários dos lagos
dos Palomos  ; Patrolamento da estrada da Barra até o Calisto  ; Colaboração
da Prefeitura, com a mão de obra, para calçamento dos fundos da Igreja da
Barra, pois Jacutinga já forneceu as pedras  ;  Providências quanto o terreno
baldio ao lado da Garagem do Gardênia, que não tem muro nem calçada  ;
Sugeriu que se implantasse o sistema WIFI em outros locais da cidade  ;
Cuidado dos lixeiros  que colocam o lixo no chão e depois esquecem de
pegar.     Passou-se à Pauta do Dia :  I)APRESENTAÇÃO :   1)PROJETO DE
LEI 2.826- Estima a receita e fixa a despesa do município de Ouro Fino para
o exercício financeiro de 2015.  2)PROJETO DE LEI 2.827  –  Altera a Lei
Municipal  2.575, de 03 de julho de 2014 ( Lei de Diretrizes Orçamentárias
de  2015).    3)PROJETO  DE  LEI  2.828  -   Autoriza  a  concessão  de
subvenções , auxílios e contribuições.  4)REPRESENTAÇÃO DO  DR. JOSÉ
CARLOS  DE  PAULA  contra  o  município.          II) VOTAÇÃO:
1)PROJETO DE LEI 2.829 – Autoriza a abertura de crédito suplementar –
Excesso de Arrecadação/ anulação de dotação do orçamento municipal para
o  exercício  corrente.   RESULTADO:  Aprovado  o  pedido  de  urgência  ,  foi
exposto à votação, recebendo aprovação unânime.     2)PROJETO DE LEI
2.819-  Impõe  restrição  para  provimento  de  cargos  comissionados/em
comissão/ de livre nomeação.    RESULTADO: Aprovado por unanimidade.
3)PROJETO DE LEI 2.820 –  Autoriza a abertura de crédito suplementar-
anulação do Orçamento Municipal para o corrente exercício.   RESULTADO:
Aprovado,  salvo  voto  contrário  do  Ver.  Luis  Gustavo  Machado.
4)PROJETO DE LEI 2.821 – Autoriza o acréscimo de  subvenções à Casa de
Caridade de Ouro Fino.     RESULTADO:  Aprovado, salvo voto contrário do
Ver. Luis Gustavo Machado.   5)PROJETO DE  DECRETO LEGISLATIVO 017
-   Concede  o  Titulo  de  Honra  ao  Mérito  Ourofinense  ao  Ilmo.  Sr.  Evair
Aparecido  Paulino.  AUTOR:  Ver.  Antônio  José  Constantini  –  RESULTADO:
Aprovado por unanimidade.     6)PROJETO DE  DECRETO LEGISLATIVO
021 –  denomina de Rua Antonio Simeão a Rua E do Jardim Patricia, nesta
cidade.    AUTOR:  Mesa  Diretora         RESULTADO:  Aprovado  por
unanimidade.          Não havendo mais nada a tratar,  a sessão foi
encerrada às 23 h e 30 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,  13  DE OUTUBRO   DE 2014.


