
ATA DA  15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA
CÂMARA

MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM 13.10.2015.

Aos treze dias do mês de outubro 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:1)Solicitou a captação de águas no calçamento que está sendo feito no
bairro  caneleiras.2)Solicitou  para  defesa  civil  equipamentos  básicos  e  que  os
membros sejam remunerados.3)Reiterou pedido de emenda no orçamento de 2016
no valor de R$ 50.000,00 para Assopama.4)Pediu que a emenda no valor de R$
1.000 reais destinado as escolas no 7 de setembro que não foram liberadas que
liberem para que promovam o natal para as crianças.5)Solicitou que a comissão de
saúde  da  Câmara  vistorie  junto  ao  pronto  atendimento  a  falta  de  medicações.
VER.PAULO  LUIZ  CANTUÁRIA  :Solicitou1)  Limpeza  das  ruas  da
cidade.2)Recolhimento dos lixos espalhados na cidade.3)Relatou que são muitos os
serviços a serem feitos porém estão com pouco funcionários,mas que a ponte do
Pinhalzinho  dos  Góes  será  iniciada  a  reforma  essa  semana.4)Solicitou
cascalhamento  urgente  nas  estradas  principais  onde  os  ônibus
trafegam.5)Mencionou que o posto de saúde,os correios,iluminação e a academia
ao  ar  livre  serão  instalado  em breve no  Pinhalzinho  dos  Góes.6)  Agradeceu ao
prefeito,  Toninho  Miguel  e  o  diretor  Dmaae  pelos  serviços  atendidos.O  VER.
MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA:1)Teceu comentários contra o Prefeito Municipal
relatando sua insatisfação com relação a diversos pontos e inúmeros problemas nas
obras de nossa cidade. O VER. ANTONIO JOSÉ CONSTANTINI:1)Mencionou que o
executivo se negou firmar o plano de saúde junto a Unimed para os servidores o
qual foi promessa de campanha.2)Manifestou seu apoio a Coordenadoria da defesa
civil.3)Solicitou  a  criação  do  cargo  de  Coordenador  da  defesa  civil  e  que  seja
incluído  no  orçamento  de  2016.4)Pediu  que  seja  pago  as  emendas  feitas  no
orçamento  de  2015  sendo  1.000  para  as  escolas,50.000,00  para  Centro  de
Zoonoses  (CZZ)  ,10.000,00  para  Assopama  e  70.000,00  para  teatro.5)Teceu
comentários  sobre  a  perda  do  Cisamesp.6)Teceu  comentários  sobre  o
comportamento  do  prefeito  o  qual  precisa  ser  mais  diplomático  e
democrático.7)Comentou  sobre  a  liberação  das  verbas  enviadas  pelo  Deputado
Ulisses Gomes e pelo Governador Fernando Pimentel.8)Solicitou recursos junto ao
Governo Federal para as Escolas Estaduais e emenda parlamentar para compra de
material  imobiliário.9)Solicitou reforma na Praça do bairro  Taboão e melhoria  na
estrada  de acesso  a  cachoeira.10)  Mencionou que  foi  eleito  para  representar  o
micro  território  de  Pouso  Alegre  e  o  Fórum  Regional  Mineiro.O  VER.  ANDRÉ
PAULINO:1)Solicitou do departamento de obras redutores de velocidade devido ao
excesso de velocidade na Rua Mario Giacometi.2) Reforçou o pedido para que as
emendas  feitas  no  orçamento  de  2015  sejam  liberadas  para:  1.000  para  as
escolas,50.000,00  para  Centro  de  Zoonoses  (CZZ)  ,10.000,00  para  Assopama e
70.000,00 para teatro.3)Solicitou do executivo projeto de ampliação para  o velório
de  Crisólia.4)Reparos  no  corrimão  da  ponte  do  Bairro  Taboão.5)Agradeceu  ao
Dmaae  pela  captação  de  água  feito  em  Crisólia.O  VER.  JOSÉ  MARIA  DE
PAULA:1)Esclareceu aos moradores dos bairros Parque dos Moreiras e São Judas
que  o  executivo  cobrará  providencias  da  Cemig  com  relação  a  iluminação
pública.2)Relatou sobre as falhas feitas no escoamento de água do bairro caneleiras
e  solicitou  atenção  especial  para  que  o  mesmo  não  ocorra  no  Bairro
Peitudo.3)Solicitou a liberação do caminhão pipa novo para defesa civil o qual foi
comprado  com  recursos  que  a  Câmara  Municipal  devolveu  no  ano
passado.4)Agradeceu  os  reparos  feitos  na  Rua  Manoel  Jesuino  de
Carvalho.5)Reiterou  pedido  de  melhoria  na  Rua  principal  do  Bairro  são  Judas  e
Parque dos Moreiras.6)Solicitou a instalação da academia ao ar livre do bairro Ouro



Verde.  7)Solicitou  que  as  emendas  votadas  sejam  liberadas  e  cumpridas  pelo
executivo.O Ver.  José Camilo da Silva Júnior  1)  Pediu  que  reconsidere  e
contrate  os  professores  de  informática.2)Dedetizar  os  bueiros  da  cidade.3)
Mencionou que também recebeu reclamações sobre a falta de medicamentos no
pronto  atendimento e solicitou que os vereadores averiguem.4)Relatou que sem os
equipamentos básicos a defesa civil não tem trabalhar.5)Mencionou que o velório e
o cemitério de Crisólia necessitam de uma grande reforma.6)Solicitou aquisição de
terreno  para  ampliar  o  cemitério  de  Crisólia  e  também  a  limpeza  do
mesmo.7)Parabenizou o prefeito pelo evento gastronômico e que se repita mais
vezes.
8) Solicitou que as estradas de Crisólia em diante estão sendo ampliada e que não
deixem nenhum bairro para atrás.O Ver. Luis Gustavo Machado 1)Pediu a
retirada das correntes que cercam o monumento em frente a fábrica da Vironda,
pois se trata de área pública.2) Comentou que tem que ser minimizado as armas
dos  moradores  da  zona  rural  para  as  pessoas  que  tem  registro  devido  aos
constantes roubos.3)Explanou  que o asfalto de Caneleiras e a obra do bairro Vilas
Boas não podem ficar por isso mesmo porque foi investido dinheiro e alguém tem
ser responsabilizado  e que o departamento de obra fiscalize.4)Relatou que durante
a reunião com o Sr.Denis Baganha solicitou que o semáforo da Rua 13 de maio fosse
retirado e caso não seja possível que mantenha ele na luz amarela porque assim o
trafego flui melhor.5) Solicitou que seja fiscalizado  os loteamentos clandestinos.6)
Teceu elogios a estrutura feita na creche do Jardim Belo Horizonte.7)Parabenizou o
executivo pela ampliação que está sendo feito no velório.O Ver.Cícero de Lima
Braga1)Mencionou  que  também  recebeu  reclamações  sobre  a  falta  de
medicamentos no pronto  atendimento.2)Reiterou pedido de construção da pinguela
do bairro Jardim Independência.3)Agradeceu ao prefeito pelo início da reforma da
pista  de  skate.4)  Agradeceu  a  todos  os  envolvidos  pelo  festival
gastronômico.5)Relatou que o calçamento do bairro  Peitudos está ficando muito
bom.O  Ver.  Roberto  Coltri1)  Relatou  que  as  obras  do  Bairro  Peitudos  e
Caneleiras  tem  que  fazer  as  saídas  de  água  senão  deverão  parar  as
obras.2)Melhorias no calçamento de frente a Faculdades Asmec.3)Construção de
passarela elevada em frente ao supermercado Dainezi na Avenida Delfim Moreira.
4)Construção  de  4  redutores  de  velocidade  na  Rua  Marechal  Deodoro.5)
Continuação  do  calçamento  no  bairro  São  José  do  Mato  Dentro.6)  Limpeza  dos
bueiros do bairro BNH Velho.7)Agradeceu ao dmaae e ao executivo pelos serviços
realizado no bairro Peitudo.8)Solicitou atenção especial na área da saúde que está a
desejar.O Ver. Márcio Daniel Igídio 1) Solicitou do Jacarezinho que seja feito
revezamento dos funcionários que estão trabalhando na ampliação do cemitério.2)
Solicitou sinalização no cruzamento da Rua Manoel Jesuíno de Carvalho próximo do
bar do Hilário, devido a vários acidentes que tem ocorrido.3) Construção de redutor
de redutor de velocidade na Avenida Sebastião Assis.4)  Sinalização nas ruas da
saída do Bairro Jardim Patrícia.5) Rebaixamento das calçadas para cadeirantes onde
foi  construído  as  passarelas  elevadas.6)Solicitou  o  envio  de  requerimento  ao
executivo solicitando a redução da taxa de iluminação pública.O ver. José Camilo
solicitou  a  palavra  como  líder  do  prefeito.  Em seguida  os  vereadores  Milton  e
Antonio Constantini  também solicitaram a palavra como líder e o vereador José
Camilo solicitou que constasse em ata seu protesto com relação aos apartes dado
pelo Presidente da casa aos vereadores acima citados. O ver. José Camilo depois de
ouvir  os  pronunciamentos  feitos  nos  apartes  pelos  vereadores  Miltom  e  José
Constantini  pediu  a  palavra  em  questão  de  ordem  e  pediu  desculpas  por  ter
protestado contra a decisão do presidente,pois achava que no regimento interno
não dava prerrogativa e após ter  constatado reconsiderou seu protesto  e pediu
desculpas aos vereadores Milton, Antonio Constantini e Márcio Daniel.Passou-se a
pauta do  dia:  APRESENTAÇÃO:1)Projeto  de  Decreto  Legislativo  nº  024/2015-
Denomina de Antônio Pereira de Andrade a estrada rural municipal que menciona.2)
Projeto de Decreto Legislativo nº 027/2015- Denomina de Samuel Ribeiro Gomes a
estrada  rural  municipal  que  menciona.  (Retirado  da  pauta)-3)Projeto  de  Lei  nº
2891/2015-  Autoriza  a  inclusão  de  Ação  em Programa do  PPA  e  a  abertura  de
crédito  especial,  para  o  fim  que  específica.4)  Projeto  de  Lei  nº  2892/2015-



Transforma cargos de provimento em comissão em cargo de provimento efetivo e
dá outras providências.( Retirado da pauta)5)Projeto de Lei nº 2893/2015- Institui o
novo  plano  de  cargos,  carreiras  e  vencimentos  da  Câmara  Municipal  de  Ouro
Fino(MG)  e  dá  outras  providências.(  Retirado  da  Pauta)VOTAÇÃO:1)  Projeto  de
Decreto Legislativo nº 021/2015-Denomina de Rua José Paulo de Almeida a Rua
Projetada 15 no “Loteamento Reserva do Vale”,  nesta cidade. Autor:  Ver.  Márcio
Daniel  Resultado:  Aprovado 2)Moção  04/2015-Moção  de  parabenizarão  para  a
Diretora Evelyn Nunes Muniz, Professora Dalila Lasmar Ribeiro Vieira  e as Alunas
Barbara  Gabriela  da  Silva  e  Mariana  Vitoriano  Oliveira  de  Almeida  que
representaram  a  cidade  de  Ouro  Fino  na  Gincana  do  Saber  em  Pouso  Alegre
autor:Ver.José Camilo Resultado: Aprovado
3)  Requerimento  nº  011/201    Autor:  Ver.  Antonio  José  Constantini  Resultado:
Aprovado.VOTAÇÃO  REGIME  DE  URGÊNCIA:1)Projeto  de  Lei  nº  2890/2015-
Declara de utilidade pública a Associação Protetora do Rio Mogi Guaçu e Afluentes
de Ouro Fino(MG) e dá outras providências. Autor: Ver. Antonio José Constantini :
Aprovado.2)Projeto de Decreto Legislativo nº 025/2015- Concede Título de Honra ao
Mérito Ourofinense à Ilustríssima senhora Valdete  Antônia de Oliveira. Autor: Ver.
Milton Silvestre Resultado: Aprovado.3)Projeto de Decreto Legislativo nº 026/2015-
Concede  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  ao  empresário  do  ano  José  Faria
Neto.Autor:Ver. Antonio Constantini                  Resultado: Aprovado. Não havendo
mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 20 h e 15 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, 13 DE OUTUBRO DE 2015.


