
                               ATA DA  12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  19.08.2013. 

Aos dezenove  dias   do mês de Agosto    , do ano de dois mil e treze,  
às 20 horas, no salão nobre da Câmara Municipal  teve inicio a 12ª 
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..    Foram lidas as correspondências da 
semana,  pela  Coordenadora  Geral.  O  Vereador  André  Paulino 
apresentou o relatório de visitas da Comissão de Obras, Serv. Pùblicos 
e  Ativ.  Privadas.     O Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli, 
deixou  a  palavra  livre  aos  Vereadores  para  seus  requerimentos 
verbais.  O Ver. Milton Silvestre de Oliveira   solicitou:  Pedido à 
CEMIG para melhoria do fornecimento de Energia elétrica no bairro 
Feijoal ; Providências contra os reparos mau feitos nas máquinas e 
caminhões ;  Cuidados para não usar maquinas que já  apresentam 
defeitos, pois se danificam totalmente ; Reparos no calçamento da 
Rua Rogério Batista Gomes,  R. Onofre Caetano Monteiro , no Jardim 
Expedicionários ; Providências quanto aos caminhões que estacionam 
nos  terrenos  ao  lado  do  Supermercado  Baleia,  na  R.  Marechal 
Deodoro, onde não há calçada e os pedestres tem que transitar pela 
rua  ;  Providências  quanto  ao  corredor  onde  as  pessoas  esperam 
atendimento na UBS da Av. Ciro Gonçalves, pois ficam em pe´, sem 
proteção  quanto  ao  sol  e  à  chuva  ;  agilidade  no  atendimento  do 
Pronto Atendimento que só conta com um médico,  e o SAMU tem 
dois médicos que só atendem emergência e dormem o tempo todo. 
Ver. Roberto Coltri  solicitou:  Exigiu que se realize ainda este ano 
um show de música Gospel,  pois nunca houve em nossa cidade. ; 
Passagem do  caminhão  de  lixo  no  bairro  Pinhalzinho  dos  Lopes  ; 
Rapidez  na  inauguração  da  Policlínica  ;  Reparos  na  estrada  da 
Fazendinha que está  em péssimo estado ;   Providências  quanto à 
falta de água no Jd. São Paulo e Jd. Belo Horizonte. O Ver. Paulo Luiz 
Cantuária  solicitou:   Reclamou  da  falta  de  água  nos  Jardins  São 
Paulo , Belo Horizonte e no Patrícia ; Pulverização de herbicida, para 
acabar com os matos dos bairros.  O Ver. Antonio José Constantini 
solicitou  :  Providências no bairro Peitudos, como limpeza das ruas, 
manutenção das escolas e creches, melhoria da iluminação ; Reparos 
urgentes na ponte de madeira do Peitudos e de outros bairros que 
estão precisando ;
 Providências  com o trânsito  em frente à Escola  E.  Cel.  Paiva nos 
horários de inicio e término das aulas ; Melhorias no Parque Caiapó 
que  está  abandonado  ;   Urgência  na  inauguração  da  Policlinica  ; 
Cumprimento da Lei sobre diárias dos motoristas ;  Volta dos lanches 
para os servidores  ;  Reparos nas pedras soltas no bairro Palomos. O 
Ver. José Camilo da Silva Junior solicitou : Providências urgentes 
contra  a  falta  de  água   no  Jd.  São  Paulo,  Jd.  Belo  Horizonte,  Jd. 
Hebenzer e  nos Palomos, pois a situação é ntolerável ; Coleta de lixo 



no Pinhalzinho dos Gois ; Designação de servidor para manutenção da 
limpeza no Centro Cultural ; Endossou pedido de melhoria do trânsito 
em frente à Escola E. Cel. Paiva ;  Melhorias nas salas de informática 
de São José,  Penha e Pinhalzinho  dos  Gois,  pela  precariedade dos 
computadores.    O  Ver.  José  Maria  de  Paula   solicitou  : 
Providências no abastecimento de água nos Palomos, Jd. São Paulo e 
Jd. Belo Horizonte ; Aquisição de aparelhos de fisioterapia ; Trabalhos 
de roçadeiras nos bairros ;  Melhorias na Praça e na Quadra do São 
Benedito ;  contratação de um bom mecânico para não mandar as 
máquinas para Pouso Alegre ;  Cumprimento da lei  das diárias dos 
motoristas, que estão recebendo a metade ;  Maior atenção ao bairro 
do Peitudos que está abandonado ;  Reparos no telhado da escola do 
Serra.O  Ver.  Márcio  Daniel  Igídio   solicitou: Reposição  de 
funcionário na creche do Alto, no caso de férias ou afastamentos ; 
Colocação da ponte no Jardim Aeroporto, que está pronta no pátio da 
Prefeitura ; Coleta de lixo no Pinhalzinho dos Lopes ; Manilhamento e 
designação  de  um  conserva  para  o  bairro  Taboão  ;  Providências 
quanto à falta de água no Jd. Belo Horizonte ;  Manter os  motoristas 
efetivos para usar as máquinas e caminhões novos ;  Limpeza do rio 
nos  fundos  do  Jd.  São  Paulo.     Ver.  André  Paulino  solicitou  : 
Reforçou pedido de providencias do DMAAE quanto à falta de água ; 
Contratação de mais médicos para o Pronto Atendimento ; Renovação 
dos aparelhos de fisioterapia, que estão arcaicos ; Manilhamento e 
designação de conserva para o Taboão ; Contratação de calceteiros 
pois  a  demanda  de  serviço  é  grande  ;  Revisão  dos  horários  dos 
dentistas ; Melhoria do atendimento nas UBS.  O Ver. Luiz  Gustavo 
Machado   solicitou  : Agilização  na  inauguração  da  Policlinica   ; 
Reiterou pedido da prestação de contas do Rodeio ; Contratação de 
calceteiros  para  conserto  do  calçamento  ;   Melhorias  no  Velório  ; 
Dividir horário de atendimento do Pronto Atendimento ; Colocação de 
relógio de ponto no Pronto Atendimento da Av. Ciro Gonçalves ; Maior 
atenção  ao  bairro  do  Peitudos  que  está  totalmente  abandonado  ; 
Manutenção do Parque Caiapó .   O Presidente da Câmara, Ver. 
Bruno Zucareli   solicitou:   Classificou como inadmissivel a falta de 
água  dos  bairros  Jd.  São  Paulo,  Jd.  Belo  Horizonte  e  adjacências, 
pedindo urgentes soluções ; Coleta do lixo no Pinhalzinho dos Lopes. ; 
Troca  da  ponte  da  Capelinha  por  uma  de  alvenaria  ;  Falta  de 
materiais na escola da Penha, como giz, álcool e outros materiais e só 
tem um serviçal ; 
Sugeriu  interdição  do  trânsito  nos  horários  de  pico,  em  frente  a 
Escola. E. Cel. Paiva ; Providências no transito nas encruzilhadas do 
Correio   e  do Supermercado GL ; Exigiu o cumprimento da Lei das 
diárias dos motoristas.    Em  seguida  passou-se à Pauta do Dia   : I) 
APRESENTAÇÃO   :  1)PROJETO DE LEI 2.729  - Dispõe sobre a 
Política dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ouro Fino e dá 
outras  providências.  II)  VOTAÇÃO: 1) PROJETO DE RESOLUÇÃO 
009/2013 – Repassa a quantia de R$ 25.000,00 ( VINTE E CINCO MIL 
REAIS)  aos  cofres  da Prefeitura  Municipal  de Ouro Fino,  Estado de 
Minas Gerais. RESULTADO: Aprovado por unanimidade. 2)  PROJETO 



DE RESOLUÇÃO 009/2013 –  Repassa a quantia de R$ 25.000,00 
(  VINTE E CINCO MIL REAIS)  aos cofres  da Prefeitura  Municipal  de 
Ouro  Fino,  Estado  de  Minas  Gerais.  RESULTADO:  Aprovado  por 
unanimidade.  3) PROPOSTA DE EMENDA À LEI  ORGANICA Nº 
001/2013 -  Altera o inciso XXI , do art. 69, da Lei Orgânica Municipal 
e acrescenta o inciso XVII , no art. 18 do mesmo diploma RESULTADO 
VOTAÇÃO 1º TURNO:  Aprovado unanimemente.  4) REQUERIMENTO 
014/2013 – nformações sobre empresa de Pouso Alegre que presta 
serviços  mecânicos   para  Prefeitura.RESULTADO:  Aprovado  por 
unanimidade. 5) REQUERIMENTO 015/2013 – Envio pela Prefeitura 
das notas fiscais de peças avulsas para os caminhões.  RESULTADO: 
Aprovado unanimemente. Não havendo mais nada a tratar, a sessão 
foi  encerrada às 23 h 10 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,  19 DE AGOSTO    DE 
2013. 


