
                            
                       

ATA DA  11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA
CÂMARA

MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM  17.08.2015.

Aos dezessete      dias  do mês de agosto        , do ano de dois mil e quinze ,
às 18  h  , ausente apenas o Ver. José Camilo da Silva Junior, por motivo
justificado,  teve inicio a 11ª Sessão Ordinária do ano de 2015, presidida
pelo  Presidente, Ver. Márcio Daniel Igídio .    O Secretário da Mesa , Cícero
de Lima Braga , apresentou a Pauta do Dia.    Foi dispensada a leitura da
ata  da  sessão  anterior,  sendo  devidamente  aprovada  por  todos  .   A
Assessora da Câmara  procedeu à leitura das correspondências da semana.
O  Presidente da Câmara   deixou a palavra livre aos Vereadores para seus
requerimentos  verbais.   O Ver.  Bruno Zucareli  solicitou:  Providências
quanto ao ônibus escolar que leva os alunos até  São José  e depois os
estudantes  têm que ir  até  o  final  da  linha que  é  a  Barra,  numa Kombi
superlotada com 17 alunos  ;  Providências do Procon  contra a empresa
Freitas & Freitas, pela má qualidade dos serviços prestados  ;  Liberação da
sala do café às 7 horas, para que os funcionários tomem seu café da manhã
;  Declaração de Utilidade Pública da Ong de proteção aos animais  ;  Troca
de lâmpadas  na Rua Miranda Neto e  na R.  Arquimedes  Eulálio  Brandão.
O Ver. Milton Silvestre de Oliveira   solicitou:  Providências quanto à
Casa de Apoio para os pacientes que vão para Pouso Alegre, em tratamento
de saúde  ;  Colocação de lombadas na Av. Perimetral, pois um carro já caiu
no rio por excesso de velocidade  ;  Providências para baixar o custo da taxa
de iluminação pública  ;   Designação de  um eletricista  para  a  Escola  da
Capelinha para instalação de tomadas para os computadores.               O
Ver. Paulo Luiz Cantuária  solicitou:   Pediu aos encarregados de trocar
lâmpadas  queimadas  que  desliguem as  lâmpadas  que  ficam  iluminadas
mesmo durante o dia  ;  Reparos na ponte do Pinhalzinho dos Goes, bem
como  obras  de  tapa  buracos   e  bocas  de  bueiro   ;   Colocar  os  dois
caminhões pipa em uso, para amainar a poeira depois do patrolamento  ;
Cascalhamento  da  estrada  do  Laranjal  pelo  menos  no  percurso   do
transporte  escolar   ;   Designação  de  um  treinador  de  futebol  para  o
Pinhalzinho dos Goes.        O Ver. Antônio José Constantini   solicitou:
Reiterou o pedido de informações sobre as cestas básicas dos funcionários  ;
Aquisição  de  equipamentos  de  proteção  para  os  coletores  de  lixo   ;
Abertura da sala do café para os servidores, de manhã.
4)Limpeza do lixo e varredor para o Parque Caiapó  ;  Reparos nas pedras do
calçamento da Rua inclinada que desemboca no Parque Caiapó  ;  Doação
de terrenos  para  o  Centro  de  Zoonose  e  para  a  sede  de  coleta  de  lixo
reciclável  ;  Construção de uma sede do Correio e uma Praça de Esportes
no bairro Canaleiras  ;   Iluminação da Rua paralela  ao Laticinio  ;  Retirada
do   concreto  dos  canteiros  na Escola  Coronel  Paiva.      O Ver.  André
Paulino    solicitou  :  Patrolamento  das estradas  dos Teixeiras, Capinzal e
adjacências  ;  Colocação de lâmpadas na entrada da Crisólia ;  Promoção de
audiência do Prefeito,  Cemig e  a Freitas &Freitas para avaliar  a  taxa de
iluminação pública .           O Ver. José Maria de Paula  solicitou:  Mais
incentivo para a escolinha de Futebol, pois não há nem uniformes para os



jogadores  ;   Colocação de 3 ou 4 redutores na Av.  Sebastião Assis,  por
causa do excesso de  velocidade ; Pediu aos motoristas que não abusem da
velocidade nas estradas de terra  ;  Rever o fechamento da Av.  Perimetral
nas  manhãs  de  domingo,  pois  tem atrapalhado  muito  o  comércio  local.
O Ver. Luiz Gustavo Machado  solicitou:  Providencias para solução da
coleta de lixo seletiva  ;  Endossou o pedido para uma casa de apoio em
Pouso Alegre  ;   Solução para o trânsito de Ouro Fino,  onde se observa
menor circulação de carros porque os semáforos travam o transito.          O
Ver. Cícero de Lima Braga  solicitou:  1)Reparos na pinguela do Jardim
Independência e posterior construção da ponte.          O Ver. Roberto
Coltri  solicitou:  Colocação de bueiro na R. Onofre Caetano nº 20, no Jardim
Expedicionários  ;  Providencias para diminuição da velocidade dos veículos
na Rua Ezio  Clementoni   ;   Colocação de caixa  d’água de 500 litros  no
Mercado Municipal  ;  Redutores de velocidade na Av. Delfim Moreira e R.
Marechal Deodoro  ;  Nova ligação de esgoto na R. Osório Bernardino Franco,
na altura do nº 40 .        O Presidente da Câmara,  Ver. Márcio Daniel
Igídio solicitou:  Construção de passeio na Av. Manuel Jesuino de Carvalho  ;
Estacionamento de 40 ou 60 graus na Av. Perimetral  ;    Solução para o
projeto que legaliza a situação dos taxis em Ouro Fino  ;  Manutenção das
estradas rurais pois já existem buracos no Cervo, Abertão, Lima e Taboão  ;
Compra pelo Prefeito, com a devolução da verba da Câmara que deverá ser
de 500 mil reais , de um rolo para as estradas rurais.             Passou-se à
Pauta do Dia :  I) APRESENTAÇÃO :    1)PROJETO DE LEI 2880 -  Institui
meia entrada em locais públicos de Cultura, Esporte e Lazer para Doadores
de Sangue no Município de Ouro Fino/Mg.       2)PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 015/2015 -    Dispõe  sobre  a  denominação  das  estradas
rurais do Município de Ouro Fino(MG) e dá outras providências.            I)
VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA:    1)PROJETO DE LEI  2874 –
Altera a redação da Lei no caput do art. 1º da Lei  1.557 de 24 de janeiro de
1992.   AUTOR: Prefeito Municipal                RESULTADO:Aprovado por
unanimidade.
2)PROJETO DE LEI 2875 – Autoriza a abertura de Crédito Especial, no valor
de  R$200.000,00  para  fim  que  especifica.   AUTOR:  Prefeito  Municipal
RESULTADO: Aprovado por unanimidade.
3)PROJETO DE LEI 2876 -   Autoriza a abertura de Crédito Especial,  no
valor de R$150.000,00 para fim que especifica.  AUTOR: Prefeito Municipal.
RESULTADO: Aprovado por unanimidade.
4)PROJETO DE LEI 2877 -   Autoriza a abertura de Crédito Especial,  no
valor de R$455.000,00 para fim que especifica.   AUTOR: Prefeito Municipal.
RESULTADO: Aprovado por unanimidade.
5)PROJETO DE LEI 2878 -  Dispõe sobre a declaração de Utilidade Pública
da “Caixa Escolar Professora Benedita Aparecida Megale”.      AUTOR: Ver.
José  Camilo                 RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade.
6)PROJETO DE LEI 2879 -  Dispõe sobre a declaração de Utilidade Pública
da “Caixa Escolar Aurea Mattos”. AUTOR: Ver. José Camilo da Silva Junior
RESULTADO: Aprovado por unanimidade.               Não havendo mais nada a
tratar, a sessão foi encerrada às 2O h e 15  min.   e eu, Cícero de Lima
Braga  , Secretário da Mesa, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada,
será  assinada por  mim e  demais  Vereadores.  OURO FINO,   17 DE
AGOSTO    DE 2015.


