
ATA DA  17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA
CÂMARA

MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM 09.11.2015.

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze , às 18  h, presentes
todos os Vereadores, teve inicio a 17ª 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 que manifestou sua insatisfação pelo fechamento da fabrica
Kidde Brasil;e comentou sobre a casacão do ex Prefeito Cacau onde foi condenado a
126  anos  de  reclusão  e  agradeceu  aos  promotores  e  juízes  da  Comarca  pelo
desempenho e pela justiça feita.O ver Paulo Luis Cantuária também manifestou
sua satisfação em saber da decisão da justiça na condenação do ex prefeito cacau;
solicitou  a  limpeza  nas  ruas  e  no  campo  de  futebol  do  Bairro  Pinhalzinho  dos
Góes,comentou sobre o asfalto e a iluminação pública que liga Bueno Brandão que
já estão sendo licitadas;e com relação a ponte pediu um pouco mais de paciência
pois  em  breve  estará  resolvida;  solicitou  as  tiradas  de  água  das  estradas
rurais,passagem  de  patrol  nas  estradas  e  cascalhamento  nos  locais  mais
críticos,agradeceu ao Zé Glauco Bailoni pela doação dos eucaliptos para arrumar a
ponte do canela no Bairro  Pinhalzinho dos Góes;cascalhamento nos trechos dos
Bairros  Laranjal,  Pereiras,Tanque,Almas,  Funil,  Pinhalzinho  dos  Lopes  e  demais
bairros da zona rural.O ver. Milton Silvestre de Oliveira solicitou a implantação
da casa de apoio em Pouso Alegre; solicitou a criação do projeto de instalação de
câmera de segurança no Município;cobrou do diretor do dmaae a construção da
ETA;pediu a extensão da faixa amarela dos pontos de taxis;redutor de velocidade
na Rua Marechal Deodoro, perto da farinheira devido a má visibilidade;agradeceu
ao  Juninho  e  sua  equipe  pelo  fechamento  do  escadão  feito  de  muro  no  Bairro
Montanhês;iluminação e colocação de braço de luz nas ruas do Bairro Jardim São
Paulo  e  BNH;redução  da  taxa  de  iluminação  pública;designação  de  fiscal  no
mercado  municipal;manifestou  sobre  o  requerimento  012/2015  onde  pede
esclarecimento sobre a taxa de energia cobrado dos mercadores onde alguns boxes
pagam e outros não.O ver. Antonio José Constantini solicitou que o executivo
envie  projeto  de  lei  para  reduzir  o  percentual  da  taxa  de  iluminação
pública;comentou  sobre  a  indicação  012/2015  onde  solicita  do  executivo  a
viabilidade na instituição da matéria de filosofia na grade curricular de ensino do 2º
ao  5º  ano  do  ensino  fundamental  na  rede  municipal  do  Município;colocação  de
corrimão  em frente  ao  monumento  do  boi  sem coração;cobertura  do  ponto  de
ônibus na Rua Joaquim Chavasco em frente a vidraçaria globo;informou a população
que estarão indo dia 10/11 para BH participar da audiência publica da rodovia MG
290 e também reivindicar  recursos  par  Santa Casa de Ouro Fino.O Ver.  André
Paulino manifestou sua indignação pelo fechamento da Fabrica Kidde Brasil devido
a crise que o País enfrenta e mencionou que  o frigorífico já esta fazendo a terra
planagem para se instalarem;informou que está em processo de licitação a obra de
substituição  das  lâmpada  de  iluminação  publica  de  diversos  lugares;solicitou  a
limpeza  do  cemitério  de  Crisólia;informou  que  enviou  oficio  ao  Presidente  da
Comissão de trânsito pedindo a colocação de 3 redutores de velocidade sendo 2 na
Rua 25 de novembro e 1 na Rua Dr.Gentil em Crisólia;falou que a prefeitura tem
honrado  em  dia  o  pagamento  de  seus  fornecedores;convidou  a  todos  para
participarem do campeonato no bairro de Crisólia nos dias 15,12,29/11 e 6,13/12.O
ver.José Maria de Paula agradeceu ao Sr.Junior  Vieira pelo serviço de reparos
feitos  na  ruas  do  Bairro  São  Judas  e  Parque dos  Moreiras  e  pela  instalação  da
academia ao ar livre no Bairro Ouro Verde ganha pelo Deputado Dalmo Ribeiro;
comentou  sobre  o  desemprego  no  Município  e  graças  a  administração  mais  3
industrias estará se instalando em breve; pediu a limpeza dos terrenos ao lado do
PSF e da futura quadra de esporte no Bairro São Judas;retirada de entulhos no
Bairro Jardim Centenário;liberação da verba de emenda para o CZZ e também para



as caixas escolares; com relação as casas populares disse que o prefeito tem feito
sua parte e espera que os deputados venham intervir para que liberem a verba
para  iniciarem a  construção;agradeceu  a  administração  todos  os  funcionários.O
ver.  José Camilo da Silva Júnior comentou sobre  a  s  casas  populares  que o
governo do ministério da cidade bloqueou a verba e espera que o deputado Odair
Cunha intervenha e ajude na liberação da verba; solicitou a limpeza do terreno da
Cabof;manifestou seu apoio ao CZZ e sugeriu parceria com a faculdade de Pinhal
para castração de animais;deixou registrado sua satisfação em saber que os bairros
Barra,Penha,  Taboão,Crisólia,São  José  do  Mato  Dentro  receberá  iluminação
pública;sobre a pavimentação do Bairro São José do Mato Dentro informou que está
em andamento;agradeceu ao prefeito pela pavimentação que esta sendo licitada
para o Bairro São José do Mato Dentro;agradeceu ao prefeito pela manutenção na
estrada de Crisólia pra frente;explanou sobre as diversas obras que estão sendo
feita  dentre  elas  mencionou  a  nova  entrada  da  cidade  e  o  campo  do
gargata;agradeceu  aos  deputados  Dalmo  e  Eros  Biondini  pela  conquista  da
academia  ao  ar  livre  instalada  no  lago  dos  Palomos  e  quanto  as  emendas  das
escolas disse que o prefeito se comprometeu liberar até o final do ano desde que a
documentação das escolas estejam em dia.O ver.Luis Gustavo Machado pediu
agilidade na liberação da verba para CZZ; agradeceu pela reabertura do canteiro de
mudas;pediu empenho do executivo na implantação de câmeras de  monitoramento
na  cidade;reforçou  o  pedido  de  implantação  da  casa  de  apoio  em  Pouso
Alegre;teceu comentários sobre o corte da liberação da verba da construção das
casas populares;solicitou do executivo o envio de projeto para redução da taxa de
energia;explanou  sobre  a  obra  do  campo  do  gargata;mencionou  sobre  a  nova
entrada  da  cidade.  O ver.  Cícero  de  Lima  Braga  agradeceu  ao  jacaré  pelo
trabalho de coleta de entulhos e solicitou da população que se conscientizem nos
descartes dos lixos; solicitou do Sr. Alexandre da Cemig soluções quanto as quedas
de  energia  no  Bairro  São  Pedro;melhorias  na  estrada  do  Bairro  Pinhalzinho  dos
Lopes e parabenizou ao prefeito e Toninho pelos pedidos atendidos.O ver.Roberto
Coltri  solicitou  a  colocação  de  cadeado  nos  portões  do  campo  do
Alto;cascalhamento no morro do Bairro Pinhalzinho dos Lopes;reforma da ponte com
pranchões no Bairro Escolinha;criação de projeto pelo executivo determinando 30
dias  para  limpeza  dos  terrenos  baldios  particulares  e  também  os  da
prefeitura;agradeceu ao prefeito Mauricio pelo prefeito que tem sido;relatou que
Ouro  Fino  não  vai  para  por  causa  do  Governo  Federal(PT)  que  não  pensa  no
próximo.O Ver.Presidente Márcio Daniel Igidio parabenizou ao Prefeito,Didi,Ivan
e  Ronaldo  pela  conquista  de  mais  uma  fábrica  que  será  instalada  no
município;pediu a colocação de lixeiras na Rua Manoel Jesuino de Carvalho para
deposito de lixos;relatou e pediu providências do executivo quanto a denúncia de
maus tratos de crianças na creche do Jardim Patrícia/Belo Horizonte.Passou-se aos
assuntos da pauta do dia; APRESENTAÇÃO:1) Projeto de Lei nº 2897- Projeto de
Lei Orçamento 2016-Estima e Receita e fixa a despesa do Município de Ouro Fino
para o exercício  financeiro de 2016.VOTAÇÃO:1)Projeto de Decreto Legislativo nº
027/2015-Denomina  de  Samuel  Ribeiro  Gomes  a  estrada  rural  municipal  que
menciona aprovado por unanimidade.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  aprovado  por  unanimidade.3)Projeto  de  Lei  nº
2895/2015-Altera  o  PPA  do  quadriênio  2014-2017  aprovado  por
unanimidade.4)Requerimento  012/2015-Solicita  informações  sobre  o  mercado
municipal  com relação  a energia  elétrica aprovado por  unanimidade.5)Indicação
001/2015-Solicita do executivo a viabilidade na instituição da matéria de filosofia na
grade curricular de ensino do 2º ao 5º ano do ensino fundamental na rede municipal
do Município aprovado por unanimidade.Não havendo mais nada a tratar, a sessão
foi encerrada às 2O horas e 30 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, 09 DE NOVEMBRO DE 2015. 


