
                            
                       

ATA DA  2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA
CÂMARA

MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM  09.03.2015.

Aos  nove dias do mês de março     , do ano de dois mil e quinze , às 20  h  ,
ausente apenas o Ver. André Paulino por motivo de falecimento na família,
teve inicio a 2ª Sessão Ordinária do ano de 2015, presidida pelo  Presidente,
Ver. Márcio Daniel Igídio .    O Secretário da Mesa apresentou a Pauta do Dia.
Foi lida a ata da sessão anterior, sendo devidamente aprovada por todos .
A Assessora de Administração  fez a leitura das correspondências.      O
Presidente da Câmara   deixou a palavra livre aos Vereadores para seus
requerimentos  verbais.   O  Ver.  Bruno  Zucareli    protestou  contra  o
fechamento da agência do IEF em Ouro Fino e solicitou:  Preservação do
Centro de Controle de Zoonose que cuida de todo controle do município ;
Reforma da pinguela no Jardim Independência.    O Ver. Milton Silvestre
de Oliveira   solicitou:   uso de tinta de melhor qualidade para sinalização
de trânsito para não ter que refazer sempre;
Melhoria da qualidade dos serviços de asfalto nas ruas para que durem mais
;  Melhorias na Crisolia que está abandonado  ;  Construção de muro de
contenção no desbarrancamento, no campo de futebol do Peitudos.    O Ver.
Paulo Luiz  Cantuária  solicitou:    Limpeza dos  bairros  de  Ouro  Fino   ;
Passagem de herbicida nos matos das ruas da cidade  ;   Operação tapa
buracos na cidade  ;  Reparos na ponte esburacada e colocação de tampa
nos bueiros no Pinhalzinho dos Gois  ;  Patrolamento e cascalhamento nas
estradas  do  Pinhalzinho  dos  Lopes,  Funil,  Almas,  Fazendinha,  Laranjal,
Farias.      O  Ver.  Cícero  de  Lima  Braga  solicitou:  Necessidade  da
reativação  do  Viveiro  de  mudas   ;   Agilizar  o  ponto  de  vôo  livre   ;
Providencias  pois  o  Pronto  Socorro,  neste  momento  está  com  vários
pacientes e nenhum médico para atender.     O Ver. José Maria de Paula
solicitou :  Cessão de uma sala no Centro Cultural para funcionamento do
IMA  ;  Poda das arvores da Av. da Saudade, que já estão alcançando a rede
elétrica  ;  Asfaltamento ou calçamento da R. Antonio Benedito dos Santos
em Crisólia  ;  Perfuração da mina na R. José Lino Simões.   O  Ver. José
Camilo da Silva Junior solicitou:   Coleta de entulhos no bairro do Alto  ;
Refazer a pinguela do Jardim Independência ;  comunicou que o calçamento
do Jardim Burza será feito pela Prefeitura em troca de alguns lotes.     O Ver.
Luiz Gustavo Machado  solicitou:  Reclamou do fato da Vironda fechar o
mirante , que é um ponto público, com correntes ;  Manutenção das minas
d’agua   e  novas  perfurações  para  coleta  de  água   ;   Manutenção  dos
brinquedos dos Lagos dos Palomos.        O Ver. Antônio José Constantini
solicitou:    Aquisição de aparelhos para fisioterapia,  pois são muitos que
faltam, sugerindo que os Vereadores tentem conseguir com seus deputados
;  Reajuste salarial para os servidores pois o que foi concedido foi menor do
que o salário mínimo  ;  Dedetização da cidade  ;  Reparos nos buracos e
limpeza do Parque Caiapó  ;  Limpeza do bairro Palomos  ;  Cuidados com os
bairros  urbanos  que estão abandonados.         O Ver.  Roberto Coltri
solicitou :  Reclamou da falta de atendimento aos seus pedidos no Executivo
;   Sugeriu  que  o  Hospital  faça reunião  com os  municípios  vizinhos  para



conseguir manter aberto.   O Presidente da Câmara,  Ver. Márcio Daniel
Igídio  solicitou:   Solicitou  que  as  borracharias  tenham  cuidado  no
armazenamento dos pneus para prevenção da Dengue  ;   Pediu fiscalização
rigorosa na Vila Prateado pois uma moradora contraiu dengue  ;  Solicitou
do povo maior consciência no voto para evitar a corrupção que assola o
País.          Passou-se  à  Pauta  do  Dia  :       I)  APRESENTAÇÃO:
1)PROJETO DE LEI 2.849 – Estabelece os meios oficiais de publicação dos
atos  normativos  e  administrativos  do  Município  de  Ouro  Fino.     II)
VOTAÇÃO:    1)PROJETO DE LEI 2.845  -  Cria o Programa Municipal de
Saneamento Básico destinado ao aperfeiçoamento/implemento da execução
dos serviços de abastecimento de água,  esgotamento.    AUTOR: Prefeito
municipal.                   RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade.
2)PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  006/2015  –  Cria  o  Regime  de  pronto
pagamento  por  antecipação  de  despesas.   AUTOR:  Mesa  Diretora
RESULTADO:   Aprovado  por  unanimidade.     3)PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO  005/2015  –  Dispõe  sobre  o  título  de  Cidadão  Honorário
Ourofinense ao Ilmo. Sr. NELSON LOPES DA SILVA. 
AUTOR:  Ver.  Márcio  Daniel  Igídio.        RESULTADO:   Aprovado  por
unanimidade.           Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada
às 22 h e 40 min.   e eu, Antônio José Constantini , Secretário da Mesa,
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e
demais Vereadores. OURO FINO,  09 DE MARÇO  DE 2015..


