
A Câmara Municipal  de Ouro  Fino  fez  realizar  a  1ª  Sessão
Ordinária do ano, no dia 22 de fevereiro de 2016, ocasião em
que os Vereadores deliberaram sobre os seguintes assuntos:

APRESENTAÇÃO: 

1)PROJETO  DE  LEI  Nº  2.928-  Obriga  o  fornecedor  de
produtos  e  serviços  a  afixar,nas  dependências  de  seu
estabelecimento,informações relativas aos órgãos públicos
de  defesa  do  consumidor,bem  como  dispõe  sobre  a
dimensão mínimas dos cartazes de afixação obrigatória em
estabelecimento  comerciais  do  Município  de  Ouro
Fino,Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA:

1) PROJETO DE LEI Nº 2.926-Institui o Dia Municipal do
Rotariano  a  ser  comemorado  no  dia  23  de  fevereiro  no
Município  de  Ouro  Fino  em  homenagem  ao  Rotary
Club,criado  em  23  de  fevereiro  de  1905.Aprovado  por
unanimidade.
2) PROJETO DE LEI Nº 2.927-Dispõe sobre a proibição de
colocação de vasos ou similares no cemitério municipal de
Ouro Fino/MG. Aprovado por unanimidade.
3)  PROJETO  DE  LEI  Nº  2.929- Dispõe  sobre  a
transferência  de  bens  móveis  usados  de  propriedade  do
Poder Legislativo para a Prefeitura Municipal de Ouro Fino,
Estado de Minas Gerais. Aprovado por unanimidade.
4)PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  04/2016-  Dispõe  sobre
alterações  na  Resolução  nº  006/2015,e  dá  outras
providências.Aprovado por unanimidade.
5)PROJETO DE RESOLUÇÃO 05/2016- Institui o código de
ética e decoro parlamentar da Câmara Municipal de Ouro
Fino/MG.Aprovado por unanimidade.



6)PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  01/2016-
Denomina de José Ribeiro de Almeida,a Rua “R” localizada
no Loteamento “Palomos 3”,nesta cidade. Aprovado por
unanimidade.
7)PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  02/2016-
Concede  título  de  Honra  ao  Mérito  Ourofinense  ao
ilustríssimo   Senhor  José  Carlos  Munhoz  Mendonça.
Aprovado por unanimidade.
8)PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  03/2016-
Denomina  de  Orlando  Zerbinati,a  Rua  01  localizada  no
loteamento “ Jardim Aliança”, nesta cidade. Aprovado por
unanimidade.
9)PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  04/2016-
Denomina  de  Laércio  Pereira,a  Rua  02  localizada  no
Loteamento “ Jardim Aliança”,nesta cidade. Aprovado por
unanimidade.
10) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2016-
Institui  o  Programa “Câmara  Escola”  e  revoga o  Decreto
Legislativo nº 011/2014. Aprovado por unanimidade.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS:

VER.Márcio Daniel Igídio: 
1- Soluções  para  os  problemas  constantes  nos  bairros

rurais;
2- Limpeza nas ruas de todos os bairros;
3- Manifestou sua indignação quanto à falta de respeito por

parte do diretor de educação;
4- Solicitou  requerimento  convocando  o  prefeito  e

professores para se posicionarem quanto à situação do
diretor  de  educação,  pedindo  explicações  o  porque  o
mesmo ainda permanece no cargo.

VER.Paulo Luis Cantuária:
1. Comentou sobre as más condições que se encontram as

estradas rurais;



2. Colocação de redutores de velocidade na Rua Marechal
Deodoro;

3. Pediu  maior  empenho  do  prefeito  na  realização  dos
trabalhos no Bairro Pinhalzinho dos Góes;

VER.Milton Silvestre de Oliveira:
1. Pediu mais atenção para o Bairro Escolinha e Serragem

que está abandonado;
2. Relatou  que  o  Município  tem  em  caixa  mais  de

4.000.000,00 para investir na iluminação pública e não
entende porque ainda não abaixaram o valor, se precisar
irá buscar soluções em Belo Horizonte;

3. Solicitou a criação da guarda municipal ou policiamento
nas  dependências  do  hospital  e  pronto  atendimento
devido a tragédia ocorrida;

4. Limpeza dos matos ao redor da Escola Norma;
5. Relatou que os funcionários da saúde que trabalham no

prédio dos capuchinhos estão revoltados com atitudes
de alguns chefes;

6. Contratação de um fisioterapeuta;
7. Solicitou cesta básica e lanche para os servidores;
8. Limpeza do terreno atrás do posto se saúde no Jardim

São Paulo.

VER.Antonio José Constantini:
1. Relatou sobre as verbas enviadas pelo Deputado Ulysses

Gomes;
2. Limpeza  do lixo e roçada do mato do Parque Caiapó;
3. Solicitou asfalto ou calçamento,ou pelos menos cascalho

na estrada de terra do Parque Caiapó;
4. Se manifestou ser solidário ao afastamento do diretor de

educação;
5. Solicitou  que  seja  atendido  as  reivindicações  dos

moradores do Bairro Escolinha;



6. Relatou sobre as 3 reuniões importantes realizadas com
a cultura, esporte e com os professores;

7.  Solidarizou-se com os moradores do Bairro Escolinha.
 

VER.Roberto Coltri:
1. Procedeu  a  leitura  de  abaixo  assinado  que  solicita  3

redutores de velocidade na Rua Marechal Deodoro;
2. Construção de passarela elevada ou transversal na Avenida

Delfim Moreira;
3. Solicitou  que  o  prefeito  de  soluções  quanto  as  faltas  de

respeito por parte do diretor de educação;
4. Relatou  que  esteve  em  Itajubá  no  DER  solicitando  a

realização da rotatória no Jardim Burza;
5. Cascalhamento na estrada dos Peitudos;
6. Reforma e iluminação na Praça dos Peitudos.

VER.José Camilo da Silva Júnior:
1. Anunciou  o  show  do  Padre  Alessandro  campos  no

aniversário da cidade;
2. Relatou  que  conseguiu  1  carro  para  o  setor  da  saúde

através do Deputado Eros Biondini e espera que fique na
garagem;

3. Solicitou vigilante ou a criação da guarda municipal para
segurança  no  pronto  atendimento  devido  a  tragédia
ocorrida;

4. Reforma urgente na Escola do Bairro São José do Mato
Dentro;

5. Patrolamento na estrada de Ouro Fino a Inconfidentes;
6. Reforçou  o  pedido  da  construção  do  trevo  do  Jardim

Burza;
7. Relatou ser necessário/urgente a colocação de redutor de

velocidade na Rua Marechal Deodoro;
8. Solicitou intensificação nos Bairros rurais e em Crisólia no

combate a dengue;



9. Providencias com relação a situação humilhante que os
professores tem sofrido como diretor de educação.

 
VER.Cícero de Lima Braga:

1. Em sinal de protesto preferiu não se pronunciar.

VER. Luis Gustavo Machado:
1-Solicitou  requerimento  para  que  seja  desativado  o
semáforo da Rua Senador Miranda Júnior coma Rua Prefeito
José Serra;
2-Relatou ser contra a arrecadação de iluminação pública;
3-Relatou ser contra o feriado dia da Consciência Negra;
4-Convidou a todos para participar da Audiência Pública dia
03/03 para decidir sobre o dia da consciência Negra;
5-Comentou sobre as reclamações recebidas quanto a falta
de limpeza nos banheiros e a falta de matérias de esporte;
6-Solicitou que o carro da Câmara que está sendo devolvido
para prefeitura seja doado para a APRIMOF.
 
VER.André Paulino:

1-Solicitou conscientização da população quanto o descarte
de vidros;
2-Reforçou o pedido de reforma da Escola de São José do
Mato Dentro;
3-Agilidade para  elaboração do  projeto  de construção do
cemitério de Crisólia;
4-Mencionou os pontos positivos da administração sendo:
creche de Crisólia,farmácia de Minas UBS,quadra do Jardim
Aeroporto,reforma  do  mercado  e  o  transporte  para  os
universitários;
5-Manifestou apoio aos professores e repudiou a conduta do
diretor de educação.



VER.José Maria de Paula:

1-Parabenizou a Senhora Vanessa pela iniciativa de fazer 
abaixo assinado solicitando redutor de velocidade na Rua 
Marechal Deodoro; 
2-Solicitou envio de oficio ao executivo pedindo explicações
do que ainda não foi reduzido a energia elétrica, sendo que 
o projeto já foi aprovado e sancionado pelo prefeito;
3-Solicitou  que  seja  encaminhado  ao  executivo  o  abaixo
assinado da Rua Marechal Deodoro;
4-Relatou que os vereadores tem por obrigação atender a
todos os bairros, mas os encarregados não estão gostando
de serem solicitados.

5-Manifestou seu apoio aos professores sobre o ocorrido com o
diretor de educação;
6  -  Solicitou  a  limpeza  de  terrenos  baldios  por  parte  de
seus proprietários;
7 - Solicitou do Ver.Roberto Coltri que entre em contato com
o  Sr.  Sebastião  Elias  responsável  pelo  DER  e  solicite  a
pintura de faixa na Rodovia MG 290 na saída da estrada do
Bairro Serra;
8 - Solicitou dos encarregados Jair e Romildo melhorias no
acostamento na saída da Rodovia  MG 290 na estrada do
Bairro Serra.

Ver. Bruno Zucareli:

1-Solicitou  que  seja  feito  oficio  assinado  por  todos
vereadores pedino a retirada do diretor de educação;
2-Agradeceu ao prefeito pela pavimentação da Rua Argeu
Caetano no Bairro Capelinha;
3-Solicitou a instalação da academia ao ar livre no Bairro
Capelinha;



4-Parabenizou  o  ver.  José  Camilo  por  conseguir  trazer  o
Padre Alessandro Campos no aniversário da cidade;
5-Substituição das lâmpadas do IBC;
6-Envio do abaixo assinado dos moradores  de Caneleiras
onde reivindicam a construção de uma creche;
7-Comentou  sobre  a  importância  da  criação  da  guarda
municipal;
8-Comentou sobre a mudança dos horários das reuniões;
9-Solicitou  que seja  notificado  o  Prefeito,  a  ACIAOF e  os
representantes da Consciência Negra para participarem da
Audiência  Pública  dia  03/03  às  19:00  horas  na  Câmara
Municipal,pois no dia 07 de março na 2º sessão ordinária
será realizada a decisão do veto. 

SALA DAS SESSÕES, 24 DE FEVEREIRO DE 2016
(a) BRUNO ZUCARELI

PRESIDENTE


