
ATA DA  16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA
CÂMARA

MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM 26.10.2015.

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze , às 18
h  , presentes  todos os Vereadores, teve inicio a 16ª 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 sendo usada inicialmente
pelo VER. BRUNO ZUCARELI:1)Comunicou as boas novas a população com
relação as obras e reformas feitas no Município dentre elas o monumento do
boi que está sendo feito em prol da cultura na cidade.  VER. PAULO LUIZ
CANTUÁRIA:1)  Solicitou  a  limpeza  dos  bueiros  do  Bairro  Vila
Rica.2)Cascalhamento na estrada dos Bairros Laranjal,  Almas, Ponte Preta até o
Bairro Rio Branco. 3)Cascalhamento nos pontos mais críticos da estrada do bairro
Pinhalzinho  dos  Lopes.4)  Troca  manilhas  do  bueiro  no  bairro  ponte
preta.5)Agradeceu ao executivo pelo calçamento feito no Pinhalzinho dos Góes e
pela  reforma nas  pontes  dos  bairros  Canelas  e  Cunha.6)Construção/Reforma na
ponte dos bairros almas e funil.7)Relatou ser fácil falar da pessoa do Prefeito pelas
obras  e  benefícios  realizados.VER.  MILTON  SILVESTRE  DE  OLIVEIRA:1)Teceu
comentários  com relação a obra do bairro  peitudo.2)Aquisição de equipamentos
para  o  setor  de  fisioterapia  e  reparos  no  reboco  das  paredes  do  respectivo
local.3)Reparos no reboco no setor de agentes de saúde que se encontra com os
rebocos  caindo,paredes  rachadas  dentre  outras  necessidades
emergenciais.4)Aquisição  de  veículo  exclusivo  para  o  setor  de
fisioterapia.5)Solicitou o pagamento de horas extras para servidores que realmente
fazem as horas. 6)Colocação de pedras britas na entrada do prédio dos capuchinhos
devido a grande poeira que está causando nas salas.7)Afirmou que os remédios
estão faltando nos postos até mesmo as fitas de medir testes de diabetes, dentre
outros materiais e que os vereadores não estão equivocados como relatou a Drª
Vânia.8)Troca do transformador nos bairro Jardim Belo Horizonte e São Paulo que
não  tem  comportado  a  energia.9)Contratação  de  fiscal  para  mercado
municipal.10)Esclarecimento  do  executivo  o  porque  alguns  mercadores  pagam
energia  elétrica  e  outros  não.11)Fiscalização  nos  terrenos  baldios  no  Bairro
Palomos.12)Limpeza  dos  lixos  acumulados  na  estrada  de  Inconfidentes.   13)
Redução  da  taxa  de  energia  elétrica.O  VER.  ANTONIO  JOSÉ
CONSTANTINI:1)Relatou sobre o problema do lixo no município que precisa ser
reduzido,reciclando  o  que  for  necessário  e  regularize  a  partir  da  aprovação  do
projeto de lei nº 2896.2) Relatou sobre a falta de arborização, pois as árvores são
cortadas de qualquer jeito.3)Solicitou a revitalização do viveiro de mudas.4)Pediu a
fiscalização quanto aos animais soltos  nas cidades e que seja enviado oficio  as
câmaras  municipais  vizinhas  para  que  conscientizem e  não  soltem animais  em
outros  municípios.  O  VER.  ANDRÉ  PAULINO:1)Esclareceu  que  o  prefeito  está
estudando  a  possibilidade  de  liberar  o  dinheiro  da  caixa  escolar  as  escolas
estaduais até o final do ano.2)Teceu comentários a pessoa do Deputado Bilac Pinto
que  liberou  diversas  verbas,dentre  elas  para  a  reforma  do  teatro  e  para  o
hospital.3)Manifestou sua satisfação com relação ao alargamento da estrada de
Crisólia a São José do Mato Dentro.4)Agradeceu ao Deputado Dalmo pelo recurso
liberado para aquisição de matérias para UBS.5)Parabenizou a todos os servidores
pelo dia do servidor que se comemora dia 28  de outubro.6)Comparou os governos
anteriores com o atual o qual tem mantido o pagamento em dia e obras por toda
parte da cidade.O VER. JOSÉ MARIA DE PAULA:1)Agradeceu aos Deputados Bilac
Pinto e Dalmo Ribeiro pelas verbas destinadas a saúde do Município.2)Esclareceu
aos moradores dos bairros Parque dos Moreiras e Ouro Verde que o prazo para
ligação da  iluminação pública é de 30 dias.3)Solicitou a instalação da academia ao



ar  livre  no Bairro  Ouro  Verde.4)Solicitou  a  contratação  do Paulão  para fiscal  do
mercado  municipal.5)Manutenção  na  máquina  mini  carregadeira  para  realizar  a
limpeza da cidade.6)Pintura de faixa de pedestres no inicio da Avenida Perimetral
em  frente  ao  posto  de  combustível  e  do  departamento  de  limpeza
pública.7)Solicitou que seja prestada homenagem ao Senhor Serafim Pinto Ribeiro.O
VER. JOSÉ CAMILO DA SILVA JÚNIOR:1)Comunicou que está sendo estudada a
possibilidade  de  retornar  as  aulas  de  informática  na  zona  rural.2)Solicitou  a
dedetização de bueiros e bocas de lobo na cidade.3)Relatou que as escolas que
fizeram a declaração de utilidade pública receberam a verba até o fim do ano.
4)Comentou que a melhoria na iluminação pública na cidade está sendo orçada e
atingirá a zona rural.5) Mencionou que a reforma do teatro não foi realizado antes
devido  as  verbas  que  não  foram  liberadas,mas  agora  será  feito  com  recursos
próprios.6)Parabenizou a todos os servidores pelo seu dia.7)Explanou que Ouro Fino
foi a única cidade que conseguiu a liberação do PAC por isso está sendo realizada as
obras  nos  bairros  Peitudos  e  Caneleiras,  devido  a  seriedade  e  credibilidade  do
governo  municipal.8)Agradeceu  o  fechamento  feito  de  muro  do  escadão  do
Montanhês.O  VER. LUIS GUSTAVO MACHADO:1)Comentou sobre a necessidade
de  contingente  de  policial  na  zona  urbana  e  rural  e  solicitou  a  instalação  de
câmeras de segurança de alta definição para monitoramento de entrada e saída de
veículos  na  cidade.2)Comentou  sobre  o  consorcio  que  está  sendo  feito  com
APRIMOF para preservação das nascentes. 3)Pediu agilidade para implantação da
coleta seletiva e firmar parcerias com o setor de educação.4)Solicitou que se amplie
e contrate os presos para trabalhar no município.5)Agradeceu o Prefeito e Toninho
Miguel pelo empenho em melhorar a cidade.O  VER. CÍCERO DE LIMA BRAGA
1)Comunicou aos moradores do Bairro Jardim Independência que a ponte será feita
com passagem para um carro. 2)Informou que a iluminação das proximidades do
Shimoda será feita toda extensão por conta da prefeitura.3)Relatou que a reforma
do teatro municipal será feito com recursos próprios do município.4)Parabenizou o
Sr.  Mauro  Assis  pelo  campeonato  municipal.5)Redeu  homenagens  ao  Deputado
Dalmo e ao Prefeito Mauricio pelo empenho em prol do Município.O VER. ROBERTO
COLTRI:1)Rendeu elogios ao Prefeito Mauricio, pois sabe que é fácil pedir, mas que
é difícil realizar o trabalho devido a grande demanda do Município. 2)Agradeceu aos
Deputados Bilac  Pinto,Mauro  Lopes,  Inácio  Franco e Dalmo Ribeiro  pelas  verbas
liberadas.3)Relatou  que  nos  Bairros  Peitudos,  Caneleiras,Jardim  Aeroporto,  Rua
Marechal  Deodoro,Delfim  Moreira  e  Vila  Santo  Onofre  será  feito  recapeamento
segundo  relatos  do  Sr.  Prefeito  Mauricio.4)Com  relação  as  bancas  do  mercado
municipal relatou que todos pagam seus impostos e que na próxima reunião irá
trazer  os  comprovantes.5)  Mencionou  que  está  contente  com  a  atual
administração.O  VER. MÁRCIO DANIEL IGÍDIO:1)Agradeceu ao Deputado Bilac
Pinto  a  verba  destinada  ao  hospital  que  tanto  necessita.2)Comentou  sobre  o
monumento do boi que é um bom investimento para o Município que atrairá muitos
visitantes e aumentará a arrecadação.3)Teceu comentários sobre a falta de água
nos Bairros Por do Sol e Vila Rica que se deu devido as chuvas, mas se ocorrer
novamente que sejam mais rápido para solucionar.4)Pediu o apoio dos vereadores
na “Criação  do  Projeto  Medalha  de  Honra  Edson Bernardes  Coutinho”  que  será
apresentado na próxima sessão.5)Parabenizou a todos os servidores em especial os
da Câmara Municipal em comemoração ao dia do servidor comemorado dia 28 de
outubro. Os vereadores José Maria de Paula, André Paulino, José Camilo da Silva
Júnior e Bruno Zucareli usaram a palavra como líder de seus partidos.Em seguida
passo-se  a  Pauta  do  dia:   APRESENTAÇÃO:1)Projeto  de  Decreto  Legislativo  nº
027/2015-Denomina  de  Samuel  Ribeiro  Gomes  a  estrada  rural  municipal  que
menciona.2)  Projeto  de  Lei  nº  2894/2015-Altera  a  LDO  que  dispõe  sobre  as
diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de
2016.3)Projeto  de  Lei  nº  2895/2015-Altera  o  PPA  do  quadriênio  2014-
2017.VOTAÇÃO:1) Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2015-Denomina de Rua
Antonio  Pereira  de  Andrade  a  estrada  rural  municipal  que  menciona.Autor:  Ver.
Márcio Daniel       APROVADO POR UNANIMIDADE 2) Projeto de Lei nº 2891/2015-
Autoriza a inclusão de Ação em Programa do PPA e a abertura de crédito para o fim
que  especifica.Autor:Prefeito  Municipal        APROVADO  POR



UNANIMIDADE.VOTAÇÃO REGIME DE URGÊNCIA:1)Projeto de Lei nº 2896/2015-
Declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de
Ouro Fino.           Autor: Ver.Antonio José Constantini APROVADO POR UNANIMIDADE.
Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 20 h e 28 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,  26  DE
OUTUBRO DE 2015.


