
ATA DA  13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA
CÂMARA

MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM 14.09.2015.

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze , às 18  h  ,
presentes  todos os Vereadores,   teve inicio a 13ª 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:  Implantação  da  guarda  municipal,  bem  como  seja
realizada  a  audiência  pública  para  discutirem  sobre  a  implantação  da  guarda
municipal;emenda ao orçamento no valor  de R$ 60.000,00 para implantação da
guarda municipal; Providência na reforma da ponte que liga as Avenidas Joaquim
Francisco  de  Assis  e  Sebastião  Assis.O  Ver.  Paulo  Luiz  Cantuária
solicitou:Comunicou aos moradores do Bairro Pinhalzinho que em breve será feita a
melhoria na iluminação e também da ponte do bairro Pinhalzinho dos Goes,coleta
periódica  dos  lixos  nos  bairros  rurais,cascalhar  os  trechos  críticos  das  estradas
rurais principalmente do bairro laranjal,limpeza das valetas das estradas rurais para
escoamento das águas da chuva,convocar o conselho de trânsito para discutirem
sobre o trânsito nas ruas.O ver. José Maria de Paula solicitou aparte e reforçou
pedido para que mantenham o dia certo da coleta de lixo na zona rural bem como
para que limpem embaixo das lixeiras e quanto a limpeza das tiradas de água nas
estradas que seja disponibilizada máquina para limpeza.O Ver. Milton Silvestre
teceu comentários sobre o gasto desnecessário com a obra da Avenida Vilas Boas
onde as obras estão precisando ser refeitas, pois foi preciso fazer o rebaixamento
da  rua  e  retirar  o  manilhamento  por  falta  de  acompanhamento  de  engenheiro
responsável,informou a liberação de academia ao ar livre para o município bem
como  o  recurso  no  valor  de  R$  50.000,00  enviado  pelo  Deputado  Inácio
Franco,colocação de braço de luz e iluminação na rua Deisela perto da caixa d’água
no  bairro  Jardim  Terezinha,uniforme  para  os  coletores  de  lixo  e  vigias.O  Ver.
Antônio José Constantini  solicitou  aparte  e pediu esclarecimentos  através de
requerimento  quanto  a  questão  de  terem que  refazer  a  obra  da  Avenida  Vilas
Boas,relatou que a forma de condições de trabalho aos lixeiros é de peculorisidade
e está muito ruim, informou a liberação do valor de R$ 50.000,00 para hospital
enviado  pelo  deputado  Ulysses  Gomes,ainda  fazendo  uso  da  palavra  solicitou
providências na fiscalização no bairro dos Palomos, pois estão caminhando com os
cães sem colera e os animais estão matando os gansos, fez menção a associação
do Rio Mogi e ao Ari e demais membros pela conquista do nº do CNPJ,fez menção
aos protetores  dos animais  requerendo recurso para a  construção do centro  de
zoonoses,  solicitou  ao  executivo  reajuste  na  cesta  básica  e  no  salário  dos
servidores,indicou  a  Empresa  JF  para  receber  o  Titulo  de  Honra  ao  Mérito
Empresarial  pelo  fato  de  2  anos  consecutivos  terem  ganho  como  o  melhor
refrigerante da região.O ver. Márcio Daniel Igidio solicitou aparte e relatou que
não  são  adversários,  mas  que  a  obra  da  Avenida  Vilas  Boas  precisa  de  mais
fiscalização.  O ver.André Paulino parabenizou ao prefeito, diretores, alunos, pais
instrutores e organizadores pelo desfile de 7 de setembro,pediu aos proprietários de
terrenos da zona rural  que colaborem com o executivo no sentido de deixarem eles
fazerem o alargamento das estradas,solicitou cascalhamento definitivo no morro da
Cava,com  relação  ao  transito  acredita  que  fazendo  a  reunião  tudo  será
solucionado.O Ver. José Maria de Paula comunicou aos moradores da Rua João
Nogueira a conquista da ligação da rede de esgoto, designação de varredores de
rua  para  o  bairro  Parque dos Moreira,  agradeceu ao prefeito  por  ter  acatado  o
pedido para mudar a Rua de Laser,parabenizou a todos os envolvidos no desfile de
7 de setembro,parabenizou o executivo pelo trabalho que vem desenvolvendo e



relatou que ninguém é perfeito estamos sujeitos a erros e temos que reconhecer as
conquistas.O ver. José Camilo da Silva Júnior  Solicitou do executivo que seja
revista  a  possibilidade  de  abaixar  o  valor  da  energia  elétrica,  contratação  de
professor  para  ministrar  aulas  de  informática  na  zona  rural,que  seja  licitada  a
reforma da quadra de esporte e da pista de skate do bairro BNH Velho, calçamento
das Ruas do Bairro São José do Mato Dentro,retirar os 2 veículos que se encontram
abandonados no pátio ao lado da Escola Ester Favilla,pois esta propicio a criação do
mosquito da dengue,doação de terreno para o sindicato dos servidores públicos
construir sua sede própria,com relação ao trânsito ficou decidido a 15 dias que seria
convocado  a  conselho  para  estudar  as  mudanças,parabenizou  a  todos  que
participaram do desfile 7 de setembro e lembrou que foi destinado uma verba de
custeio no valor de R$ 1.000 reais, mas que não foi liberado,mas que irão colocar
novamente no orçamento para o próximo ano, agradeceu pelo manilhamento feito
no bairro da Usina e pela ampliação que está sendo feito das estradas de Crisólia a
São  José  do  Mato  Dentro.  O ver.  Antonio  José  Constatini  solicitou  aparte  e
reforçou o pedido feito pelo ver. Camilo sobre a liberação do custeio para as escolas
no  valor  de  R$  1.000  reais  e  pediu  que  enviasse  requerimento  solicitando
informações o porque que não foi liberado.O Ver. Luis Gustavo Machado reforçou
o pedido do Ver. Bruno na Criação da Guarda Municipal,relatou que por diversas
vezes foi solicitado a servidora Sônia que fizesse oficio pedindo esclarecimento com
relação ao transito,mas não sabe porque não foi feito,solicitou a criação de coleta
seletiva,solicitou  reunião  junto  ao  executivo  para  solucionar  o  alto  valor  da
iluminação pública.O ver. Cícero de Lima Braga  parabenizou todos pelo 7 de
setembro,  solicitou  equipamento  de  proteção aos servidores  que trabalham na
coleta do lixo e para os demais setores,pediu urgência na construção  da Pinguela
do Bairro Jardim Independência.O ver.Roberto Coltri teceu comentários sobre a
situação do hospital e se prontificou em fazer almoço beneficente para arrecadar
fundos  financeiros  para  o  mesmo,comunicou que chegou caminhão pipa para o
Dmaae  e  que  foi  comprado  com recursos  próprios,relatou  que  se  encontra  em
processo licitatório a construção do poço artesiano no bairro Caneleiras,solicitou
construção de banheiros no bairro de Crisólia pelo fato de ser caminho da fé,pediu
que seja entupido os 2 mata burro do bairro Ponte Preta,solicitou a construção de
bueiros  no  Bairro  Santo  Onofre  para  capitação  das  águas  da  chuva.  O
Presidente  da  Câmara,   Ver.  Márcio  Daniel  Igídio  parabenizou  a
todos pelo desfile de 7 setembro, agradeceu ao Toninho Miguel pela
liberação  dos  alvarás  dos  taxistas  até  o  fim do  ano,  solicitou  a
construção de passeio na Rua Manoel Jesuino de Carvalho e que seja estendido até
próximo a Escola Delorme,  pediu que seja feito o requerimento com relação ao
trânsito da cidade para que os membros sejam convocados e se caso o mesmo não
seja resolvido antes da próxima sessão que seja colocado na pauta da próxima
sessão e por fim agradeceu a todos que colaboraram no almoço beneficente em
prol de sua irmã.Passou-se à Pauta do Dia :  I) APRESENTAÇÃO 1)Projeto de
Emenda Substitutiva nº 01/2015 - Institui normas gerais para a revitalização das
bacias hidrográficas do Rio Moji e do Rio Mandu (Médio Sapucaí) e a Criação de
Programa de Revitalização  das Bacias Hidrográficas  do Moji e do Alto Mandu –
Médio Sapucaí.   VOTAÇÃO:1)Projeto de Lei nº 2.885-   Institui  normas gerais
para a revitalização das bacias hidrográficas do Rio Moji e do Rio Mandu (Médio
Sapucaí) e a Criação de Programa de Revitalização  das Bacias Hidrográficas  do
Moji e do Alto Mandu – Médio Sapucaí.Retirado da Pauta.  VOTAÇÃO REGIME DE
URGÊNCIA:1)PROJETO DE LEI 2.886–  Autoriza a abertura de Crédito Especial,
junto  à  Seção  de  Merenda  Escolar,  no  valor  de  R$  74.375,73,  para  o  fim que
especifica.Autor:  Prefeito  Municipal  Resultado:  Aprovado  por
unanimidade.2)PROJETO  DE  LEI  2887-  Prorroga  o  período  de  vigência  do
“Programa Incentivado de Débitos para com a Fazenda Pública do Município de Ouro
Fino  -2015.  Autor:  Prefeito  Municipal  Resultado:  Aprovado  por
unanimidade.3)PROJETO DE LEI 2888 – Dispõe sobre a revogação de cláusula de
reversão e substituição de encargo imposto pela Lei Municipal 1.057, alterada pela
Lei  1.605/1977.  Autor:  Prefeito  Municipal  Resultado:  Aprovado  por
unanimidade.4)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 017/2015 -  Denomina de



Rua  Luiz  Gomes  de  Magalhães  a  R.  Projetada  03  no  “Loteamento  Reserva  do
Vale”,nesta  cidade.  Autor:  Ver.  Márcio  Daniel  Igidio  Resultado:  Aprovado  por
unanimidade.5) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 018/2015-Denomina de
Rua Francisco Batista Tavares,a Rua Projetada 02 no loteamento Reserva do Vale,
nesta cidade, retirado da pauta pelo autor do projeto vereador Cícero e que seja
colocado na próxima sessão.5)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 019/2015
-Denomina de Rua Lairton Efigênio Coldibelli , a R. Projetada 01 no “Loteamento
Reserva  do  Vale”,nesta  cidade.Autor:  Ver.  José  Camilo  da  Silva  Júnior.Resultado:
Aprovado por  unanimidade.6)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 020/2015-
Denomina de Rua Walter Cândido Alves, a R. Projetada 04 no “Loteamento Reserva
do Vale”,nesta cidade.Autor: Ver. Antonio José Constantini. 
Resultado: Aprovado por unanimidade.Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi
encerrada às 20 h e 09 minutos 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, 14 DE SETEMBRODE 2015.


