ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 33ª
LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA
EM 14.10.2013.
Aos quatorze dias do mês de Outubro , do ano de dois mil e treze, às 20
horas, no salão nobre da Câmara Municipal teve inicio a 16ª Sessão
Ordinária da 33ª Legislatura, presentes todos os Vereadores. O Secretário
da Mesa apresentou a Pauta do Dia, sendo procedido pela Leitura da ata da
sessão anterior, a qual foi aprovada pela unanimidade dos Vereadores. A
Coordenadora Geral fez a leitura das correspondências.
O Presidente da
Câmara, Ver. Bruno Zucareli, deixou a palavra livre aos Vereadores para
seus requerimentos verbais. O Ver. Milton Silvestre de Oliveira cobrou
que todos os atos da sindicância feita na Prefeitura sobre os gastos com
maquinário sejam
comunicados à Comissão Apuradora da Câmara.
Solicitou: Colocação de lombada na Av. Rio Branco, defronte à Creche ;
Observar a garantia da firma que irá fazer o asfaltamento do bairro dos
Palomos ; Conserto do relógio eletrônico em frente ao Supermercado
Alvorada ; Instalação, pelo DMAAE , dos hidrantes ; Conscientização dos
moradores da Penha e Feijoal para não pegarem carona, pois assim a linha
de ônibus deixará de funcionar ; )Providências quanto ao desaparecimento
do painel eletrônico usado no Rodeio ; Melhoria dos salários dos servidores,
pois apenas alguns receberam aumento.
O Ver. Paulo Luiz Cantuária
solicitou: Aumento de salário para todos os servidores ; Obras de retirada
das águas e das pedras nas estradas rurais Limpeza dos Bairros São Judas,
Parque dos Moreiras e Jardim Ouro Verde ; Colocação da pinguela no Jardim
Aeroporto ; Organizar um depósito de cascalho para usar sempre que
preciso. O Vereador Antônio José Constantini solicitou: Providências
quanto à falta de professores para pré escola e 1º ano da escola da Penha ;
Construção de um calçadão no Jardim Aeroporto para valorização do bairro.
O Ver. José Camilo da Silva solicitou: Contratação de professor de
informática para a Penha, São José e Pinhalzinho dos Gois ; Conserto dos
bebedouros e das telas esburacadas na Quadra onde será a Festa da
Primavera ; Abertura do portão do Posto de saúde mais cedo ; Contratação
de mais um cardiologista ; Colocação de lombada na Av. Rio Branco ;
Solicitação ao Departamento Jurídico e de Administração da Prefeitura para
reunião sobre o orçamento .
O Ver. José Maria de Paula solicitou :
Reforma da Quadra do Jardim Ouro Verde para colocação da academia ao ar
livre ; Aos encarregados dos Departamentos da Prefeitura que não deixem
as eleições de 2014 atrapalharem o andamento dos pedidos dos Vereadores
; Limpeza do Rua José Lino Simões, principalmente no barranco que foi
roçado. O Ver. Márcio Daniel Igídio solicitou: Cumprimento da promessa
do Prefeito de conceder aumento salarial este ano e que foi concedido
apenas para os chefes ; Proibição de colocação de pisos escorregadios nas
calçadas.
O Ver. Cícero de Lima Braga solicitou: Adequação do trânsito no centro
da cidade e instalação da Zona Azul ; Providências quanto ao mau
atendimento no setor de Saúde dos Capuchinhos.
Ver. André Paulino
solicitou : Providencias no trânsito nas ruas Prefeito José Serra e Senador
Miranda Junior , promovendo uma reeducação do trânsito ; Conclamou a
população a não jogar lixo no rio.
O Ver. Luiz Gustavo Machado
solicitou: Criação de um atendimento oftalmológico e odontológico de

emergência ; Criação de um coordenador para os trabalhos no setor
odontológico ; Promoção de avaliação de desempenho dos servidores da
Prefeitura para conceder salários dignos ; Maior atenção do Prefeito com os
pedidos dos Vereadores que são o reflexo direto da vontade do povo ;
Limpeza do Lago dos Palomos.
O Presidente da Câmara, Ver. Bruno
Zucareli convocou o Ver. José Camilo da Silva Junior para organizar as
reuniões sobre o orçamento de 2014 e sobre o impasse dos mendigos da
cidade. Solicitou : Construção de um porto seco na cidade, para acabar
com problemas de desembarque de mercadorias como no Supermercado GL
; Construção de uma lombada na Av. Barão do Rio Branco ; Providências
quanto ao transito no entroncamento perto do Correio ; Impedimento do
transito nos horários de entrada e saída dos alunos da Escola Coronel Paiva;
Construção de lombada na Rua Rogério Gissoni, nas imediações da Câmara
Municipal ; Criação de lei para regulamentar com rigor as feiras ambulantes
de outros locais ; Aumento da fiscalização para coibir entulhos e calçadas
escorregadias ; Fechamento ao redor das caixas d’água no bairro dos
Palomos e Jardim da Luz ; Atenção constante com a manutenção do Parque
Caiapó ; Limpeza do terreno da antiga Pafer, da rua dos fundos da Rogério
Gissoni, e no local onde funcionava o bar Ktespero.
Em seguida passouse à Pauta do Dia : I) APRESENTAÇÃO : 1) PROJETO DE LEI 2.740 –
Altera a Lei Municipal 2.516, de 09 de julho de 2013 ( Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2014). 2) PROJETO DE LEI 2.741 – Autoriza a concessão
de subvenções , auxílios e contribuições. 3)
PROJETO DE LEI 2.742 –
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.
4)PROJETO DE LEI 2.743 – Estima a receita e fixa a despesa do município
de Ouro Fino/MG para o exercício financeiro de 2014. II) VOTAÇÃO: 1)
PROJETO DE RESOLUÇÃO 011/2013 – Altera a Resolução 03/2004,
Regimento Interno da Câmara Municipal , acrescentando no artigo 94 a
criação da Comissão Permanente de Participação Popular. AUTOR:Mesa
Diretora . RESULTADO: Aprovado por unanimidade. 2) REQUERIMENTO
018/2013 - Solicita do Prefeito prestação de contas total do evento Ouro
Fino Rodeio Festival. AUTOR: Todos os Vereadores. RESULTADO: Aprovado
por unanimidade.
Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi

encerrada às 22 h 35 min. e eu, André Paulino, Secretário da Mesa,
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por
mim e demais Vereadores. OURO FINO, 14 DE OUTUBRO DE 2013.

