
                            
                          ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA
EM  15.12.2014. 

Aos quinze dias   dias   do mês de Dezembro   ,  do ano de dois mil  e
quatorze, às 20  h  ,  presentes todos os Vereadores ,  teve inicio a 19ª
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: 1)Contratação de um engenheiro
de  tráfego,  pois  os  postes  dos  sinaleiros  estão  sendo  colocados  nas
calçadas, impedindo o trânsito de pedestre  ;  Contratação urgente de mais
cardiologistas para diminuir o tempo de espera.     O Ver. Milton Silvestre
de  Oliveira    solicitou:     Providências  na  Rua  6  do  Loteamento  dos
Palomos, pois colocaram a manilha no meio da rua e com a chuva foi um
desastre  ;  Substituir as 3 vans que levam os alunos para Pinhal, por um
ônibus   ;   Continuação  do  asfaltamento  do  Jardim  São  Paulo   ;
Cascalhamento nos bairros da Penha e dos Limas  ;  Requerimento pedindo
ao  Departamento  de  Obras  que  forneçam  segundas  vias  dos  habits   ;
Cumprimento das leis sobre resíduos sólidos , para providencias urgentes
quanto ao esgoto a céu aberto na Rua Rogério Gissoni.             O Ver. Paulo
Luiz Cantuária  solicitou:  Cascalhamento da chegada do Laranjal, Ponte
Preta  e  Santa  Maria   ;   Reparos  na  estrada  do  Pinhalzinho  dos  Lopes,
principalmente  nos  morros  e  conserto  nas  manilhas  quebradas   ;   Tapa
buracos  na  Rodoviária  Rural.      O  Ver.  Antônio  José  Constantini
solicitou:  Contratação de cardiologista e oftalmologista  pois  a carência  é
grande  ;  Parceria de um podólogo com a Prefeitura , para atendimento aos
diabéticos.           O Ver. André Paulino solicitou:  Ampliação da estrada da
Casa do Oleiro e manilhamento para escoamento das águas pluviais.    O
Ver. José Maria de Paula  solicitou:  Colocação de 2 grades nos bueiros na
R. Benedito Ribeiro Laira, 570, Jardim Ouro Verde  ;  Contratação de mais um
cardiologista  ;  Construção de uma passarela elevada  em frente da Igreja
do São Judas.             O Ver. Márcio Daniel Igídio solicitou:   Patrolamento
na estrada do Paul do Mel e da Fazendinha  ; Reparos na ponte no bairro
Pinhalzinho dos Lopes ;  Providencias do DMAAE pois ainda continua a falta
de água em algumas ruas do Jardim Belo Horizonte  ;  Cobrou do Executivo
o  asfaltamento  do  Jardim  São  Paulo   ;   Providências  para  trazer  casas
populares para Ouro Fino.       O Ver. Luiz Gustavo Machado  apresentou
o relatório  de todas as ações do Executivo durante o ano de 2014 e as
previsões para o ano de 2015.         O Ver. Roberto Coltri   solicitou:
Solicitou aos candidatos à Presidência que peçam ao Prefeito para atender
aos pedidos dos Vereadores.      O  Presidente da Câmara , Ver. José
Camilo da Silva Junior ,  solicitou:  Execução das empresas responsáveis
pela pavimentação do Jardim São Paulo e do bairro São José do Mato Dentro,
pois o serviço ficou precário  ;  Ligação da torre de celular em São José  ;
Limpeza do terreno da Pafer  ;    Colocação de internet nas zonas rurais,
especialmente  em  São  José,  Penha  e  Capelinha   ;   Prioridade  para  as
atividades esportivas  e culturais  no próximo ano  ;  Maior valorização dos
bairros  rurais   ;   Desenvolvimento de projeto para casas populares para
2015.     Passou-se à Pauta do Dia :      I) APRESENTAÇÃO:  1)PROJETO



DE LEI 2.839 – Autoriza a aquisição pelo Poder Executivo de imóvel, para
posterior concessão de uso, destina à implantação de indústria do ramo de
frigorífico.  2)PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 016/2014 – Altera a Lei
Complementar nº 001/2006, Plano Diretor Participativo de Ouro Fino e dá
outras providencias.     II) VOTAÇÃO:     1)PROJETO DE LEI 2.837 –Altera
os artigos 18 e 19 da Lei 2.083/2004.  O autor do Projeto, Presidente José
Camilo explicou que considera o direito dos servidores a receber o biênio
sagrado e também irá pagar as cestas básicas, referentes ao período em
que  foi  interrompido.   Em  votação  foi  aprovado  por  unanimidade.
2)PROJETO DE LEI 2.838 –Dispõe sobre a proibição de afixação de todo e
qualquer  tipo  de  propaganda  em  postes  e  outros  espaços  públicos  do
município.   Aprovado por unanimidade.       3)REQUERIMENTO 034/2014
–  Informações  sobre  o  Conselho  Tutelar.   Aprovado  por  unanimidade.
4)REQUERIMENTO 035/2014 -  informações sobre o não pagamento de
insalubridade  para  os  servidores.      Aprovado  por  unanimidade.
5)REQUERIMENTO 036/2014 – informações sobre os servidores que ainda
não receberam os biênios.    Aprovado por unanimidade.    6)ELEIÇÃO DOS
MEMBROS  DA  MESA  DIRETORA  PARA  O  ANO  DE  2015   :   a)
SUPLENTE DE SECRETÁRIO – Concorrendo apenas o Ver. Cícero de Lima
Braga , foi eleito por 10(dez) votos favoráveis e 1(hum) voto contra.   B)
SECRETÁRIO:   Concorrendo apenas o Vereador Antônio José Constantini ,
foi  eleito  com  a  unanimidade  dos  votos  .    c)  VICE  PRESIDENTE:
concorrendo apenas o Vereador Roberto Coltri, foi eleito por unanimidade.
D) PRESIDENTE: Concorrendo os Vereadores  José Maria de Paula , obtendo
5 (cinco ) votos e  Vereador Márcio Daniel Igídio , obtendo  6 (seis) votos,
sendo portanto eleito para Presidente da Câmara para o exercício de 2015 o
Vereador Márcio Daniel Igídio.            Não havendo mais nada a tratar, a
sessão foi encerrada às 22 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,  15  DE DEZEMBRO    DE
2014.


