
ATA DA  14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA
CÂMARA

MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM 28.09.2015.

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze , às 18  h  ,
presentes  todos os Vereadores,   teve inicio a 14ª 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  a Criação de Projeto de Lei que proíba o abandono de
veículos velhos nas vias da cidade,verificação das carretinhas que não recolhem
alvará e os taxistas clandestinos que não estão regularizados,solicitou atenção do
Prefeito  quanto  a  emenda  no  valor  de  R$  50.000,00  para  o  Zoonoses  e  R$
10.000,00 para Assopama que até o momento não foi liberada.O ver. Cícero de
Lima Braga pediu aparte e perguntou ao ver. Bruno se o CAZ pode ser terceirizado
tendo  como  resposta  que  pode  ser  feito  é  a  castração  que  é  obrigação  do
muncicipio do contrário que o executivo encaminhe projeto pedindo autorização
para que tercerize.  O VER.PAULO LUIZ CANTUÁRIA  Solicitou dos moradores do
Pinhalzinho economia de água,pois segundo o diretor do Dmaae até que o poço seja
instalado,pediu a reforma urgente das pontes dos bairros Pinhalzinho dos Goes,
Funil  e  Almas,agradeceu  ao  prefeito  e  aos  responsáveis  pelas  melhorias  nas
estradas  e  solicitou  que  seja  colocados  cascalhos  para  que  de  mais
durabilidade,pediu a reposição de tinta de impressora e folhas de sulfite para o
Posto de saúde do São Judas e Jardim São Paulo,solicitou que o caminhão que faz
coleta  no  bairro  Pinhalzinho  dos  Góes  seja  elonado  para  que  não  venham
derrubando lixos pelo asfalto.O  VER. MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA:solicitou
do diretor do dmaae que verifique a possibilidade de cobrar da população o que
gastam de água e não o mínimo,relatou que o Bairro dos Peitudos estará sendo
asfaltado pelo fato de ser Distrito,pediu providência no saneamento, pois  algum
tempo esteve na Câmara técnicos e engenheiros de tratamento de água e esgoto e
nada foi resolvido,solicitou que seja criado o cargo de coletores de lixo municipal,
pois  os  auxiliares  de  serviço  público  que  tem  feito  tal  função,designação  de
varredores de rua para o Bairro Arco Iris,teceu comentários sobre o calculo feito da
energia elétrica,relatou que até o momento não conseguiram abaixar a taxa de
Iluminação  pública  só  espera  que  não  seja  feito  no  ano  que  vem por  ser  ano
político, convidou a todos para sessão itinerante dia 05/10 no bairro Feijoal.O   VER.
ANTONIO JOSÉ CONSTANTINI:Protocolou requerimento para saber qual o motivo
do  não  pagamento  da  ajuda  de  custo  para  as  comemorações  do  7  de
setembro,designação de servidor para recolher os animais soltas na rua,solicitou do
Prefeito  que  seja  revisto  a  possibilidade  de  reabrir  o  convênio  com  a
Cisamesp,teceu  comentários   sobre  as  conquistas  conseguidas  no  fórum  que
aconteceu em Pouso Alegre, pediu conscientização dos condutores de veículos com
relação a velocidade.O VER. ANDRÉ PAULINO:Conserto do corrimão da ponte do
bairro  Taboão,colaboração  dos  moradores  com  a  limpeza  realizada  nas
proximidades do posto de abastecimento de água mo Distrito de Crisólia,agradeceu
o  alargamento  da  estrada  de  Crisólia  a  São  José  do  Mato  dentro  e  solicitou  o
cascalhamento  para  a  mesma,solicitou  que  a  coleta  de  lixo  seja  feita  com  o
caminhão prensa para evitar que os lixos caiam nas ruas,revisão no plano de cargo
dos servidores especificando cada profissão,para regularizar a nomenclatura coletor
de lixo,revisão no Código de Postura para que regularize as situações dos carros e
terrenos abandonados.O ver. Antonio José Constantini solicitou aparte e relatou
que a coleta de lixo são feitos em caminhões muitos altos sendo em condições
precárias e desumanas e no plano de cargo fala bem claro que os servidor tem
direito  a pelicurosidade e insalubridade.O ver.  Bruno Zucareçli  também usou do



aparte e agradeceu ao ver. André pelo apoio dado com relação ao plano de cargo
que necessita de revisão e com relação ao trânsito disse precisar de fiscalização.O
VER. JOSÉ MARIA DE PAULA relatou que o executivo não está respeitando os
vereadores  pelo  fato  de  não  em  liberado  o  valor  de  R$  1000  para  as
escolas,solicitou  dos  moradores  a  manutenção  em  suas  calçadas,solicitou  ao
departamento de obras  a manutenção no passeio da Rua Joaquim Francisco de
Assis,reparos na saída de água,cascalhamento e desentupimentos dos bueiros das
estradas Serra, Santa Isabel e Mandú,solicitou do executivo que abaixe o valor da
taxa de iluminação pública,pediu  melhorias na área da saúde que esta a desejar e
que  se  invista  mais,varredores  de  rua  para  os  bairros  São  Judas  e  Parque  dos
Moreiras.O  VER.  JOSÉ  CAMILO  DA  SILVA  JUNIOR:Solicitou  do  executivo  que
reconsidere a exoneração dos 2 professores de informática,diminuição da taxa de
iluminação pública,liberação das emendas feitas no orçamento para as escolas e
também para os meninos de ouro para o próximo ano,reforçou o pedido da criação
da  lei  que  proíbe  carros  abandonados  em vias  públicas  sendo  competência  do
executivo,agradeceu as melhorias feitas nas estradas de Crisólia até a divisa de
Andradas  e  que  não  se  esqueçam  de  fazer  as  saídas  d’águas  e
cascalhamento,mencionou as melhorias que estão sendo feita na pista de skate e
na quadra de esporte do BNH Velho com recursos próprios e emenda do Deputado
Eros  Biondini.O  VER. LUIS GUSTAVO MACHADO:Solicitou que seja  criado algo
para melhoria do meio ambiente,promoção de coleta seletiva na cidade,mencionou
que se ordenou o trânsito mais estamos poluindo muito mais porque ficamos mais
tempo parado e na prática não funciona,manutenção nas vias públicas,construção
de canteiro de mudas para arborização da cidade,empenho do executivo para a
liberação dos repasses para as escolas e para o centro de zoonoses, sendo uma
falta de respeito com os vereadores,solicitou que seja convocado o prefeito para
reunião para se  decidir  a  questão  da  iluminação  pública,solicitou  do  executivo
bonificação  aos  coletores  de  lixo,compra  de  rolo  compactador  para  manter  os
calçamentos  alinhado.O  ver.  José  Maria  de  Paula  pediu  aparte e  solicitou
manutenção na Rua Manoel Jesuino de Carvalho e também na Rua principal que da
acesso os bairros São Judas e Parque dos Moreiras   O VER. CÍCERO DE LIMA
BRAGA  solicitou  a  reconstrução  da  pinguela  do  Jardim Independência  que  é  o
acesso de pedestres e de estudantes para a Escola, fechamento do escadão do
Bairro Montanhês, pediu a fiscalização do executivo com relação a Lei que proíbe
colar  cartazes  nos  postes,criação  de  Projeto  de  Lei  pelo  executivo  IPTU
Verde,mencionou  sobre  a  visita  realizada  no  novo  frigorífico.O  VEREADOR
ROBERTO COLTRI:Limpeza do esgoto Bairro  Capelinha até a Barrinha,poda das
árvores do Bairro Capelinha,construção de passeio de frente a charqueada Frisul até
a Capelinha,mencionou que a reforma da quadra e da pista de skate está sendo
feito com recursos próprios,solicitou tapa buraco na Rua 13 de Maio,limpeza na
quadra  do  bairro  BNH  Velho  mais  preciso  na  academia  ao  ar  livre,pediu  aos
vereadores e ao prefeito que olhe mais pelo bairro do Alto que está esquecido.O ver.
José Camilo da Silva Júnior pediu aparte e salientou que a reforma da quadra de da
pista skate do BNH Velho e um trecho do Bairro São José do Mato Dentro e do
depender do Deputado Eros Biondini será liberado os recursos e o prefeito sabe e
mesmo assim preferiu  começar  as  obras  com recursos  próprios.  O Presidente
VEREADOR MÁRCIO DANIEL IGÍDIO: Pediu reparos nas Ruas Manoel Jesuino de
Carvalho e nas Ruas dos Bairros Vila Prateado e Jardim Patrícia,mencionou sobre o
requerimento onde pedem informações sobre o trânsito,solicitou do executivo uma
definição  se  darão  ou  não  condições  de  trabalho  a  defesa  civil,manifestou  seu
protesto e reforçou o pedido do Vereador José Maria para que seja revista a situação
da saúde no Município.Passou-se aos assuntos da pauta do dia:APRESENTAÇÃO:
1)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 021/2015 - Denomina de Rua José Paulo
de  Almeida  a  Rua  Projetada  15  no  “Loteamento  Reserva  do  Vale”,  nesta
cidade.VOTAÇÃO:1)PROJETO  DE  EMENDA  SUBSTITUTIVA  nº  001/2015  ao
Projeto de LEI  2.885 –  Institui  normas  gerais  para  a  revitalização  das  bacias
hidrográficas do Rio Moji  e do Rio Mandu (Médio Sapucaí).Autoriza a Criação de
Programa de Revitalização das Bacias Hidrográficas  do Moji  e do Alto Mandu –
Médio Sapucaí.  Autor:  Vereador Paulo Luiz Cantuária Aprovado por unanimidade.
2)REQUERIMENTO 008/2015- Informações acerca da legalidade das propagandas



que estão sendo veiculadas através de carretinhas reboque. Autor vereador Bruno
Zucareli  Resultado: Aprovado unanimidade.3)REQUERIMENTO 009/2015- Solicita
da  Câmara  Municipal  a  realização  de  audiência  pública  para  discussão  da
possibilidade de implantação de Guarda Municipal. Autor vereador Bruno Zucareli
Resultado:  Aprovado  por  unanimidade.4)  REQUERIMENTO  010/2015-
Possibilidade do Executivo Municipal proceder a doação de um terreno para a ONG
Associação Amigos dos Animais para construção de um Centro Bem Estar Animal.
Autor  vereador  Bruno  Zucareli  Resultado:  Aprovado  unanimidade.5)
REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO 001/2015-  Solicita  que  seja  convocado  o
responsável  pelas  decisões  da  política  de  trânsito  no  Município.  Autor  Vereador
Márcio Daniel Igidio Resultado: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO REGIME DE
URGENCIA:1)PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  022/2015- Denomina  de
Rua Maria Antonieta Motta Parisatto, a Rua Projetada 06 no “Loteamento Reserva do
Vale”,  nesta  cidade.  Autor  Vereador  Bruno  Zucareli  Resultado:  Aprovado
unanimidade.2)PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  023/2015-Denomina  de
Rua  Amadeu  Dino  Parisatto,a  Rua  Projetada  05  no“Loteamento  Reserva  do
Vale”,nesta  cidade.  Autor  Vereador  Bruno  Zucareli  Resultado:  Aprovado  por
unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 20 h e 55
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,28
DE SETEMBRO DE 2015.


