
ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 33ª LEGISLATURA DA
CÂMARA

MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM 07.12.2015.

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 18
hs  ,  presentes   todos  os  Vereadores,   teve  inicio  a  19ª  Sessão
Ordinária do ano de 2015, Presidida pelo  Presidente do exercício de
2015, 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 mencionou  a  todos  que  não  é  mais  candidato  a
vereador, mas estará a disposição do povo e da cidade.O vereador
Paulo Luis Cantuária  mencionou que as estradas foram alagadas
precisando novamente de manutenção com cascalhos,providências na
ponte do Bairro Pinhalzinho dos Góes que quando chove tem transbordado e
manutenção na Rua Airton Sena no Bairro Pinhalzinho dos Góes e por fim
desejou feliz natal a todos.O vereador Milton Silvestre de Oliveira pediu
que no ano que vem o executivo pague as cestas básicas que se encontra
na justiça e volte a fornecer lanche aos servidores,dedetização nos bueiros
da  cidade,limpeza  no  terreno  da  Cabof  e  pro  fim  agradeceu  o  povo  e
desejou feliz natal e ano novo a todos e desejou sucesso para o vereador
Bruno.O  vereador  Antonio  José  Constantini  pediu  mais  atenção  do
prefeito  com relação aos  servidores  públicos  e  que o  prefeito  cumpra o
termo  de  compromisso  assinado  junto  com  o  sindicato  dos  servidores
públicos municipais em campanha em seguida leu o oficio que confirmou
sua promessa.O vereador André Paulino solicitou melhorias na Rodovia
Nossa  Senhora  da  Piedade  MG  290  trecho  que  liga  Ouro  Fino  a
Crisólia,término  da  retirada  dos  entulhos  na  estrada  de  Crisólia,pediu  a
população que tenham consciência na limpeza dos terrenos baldios e que
não descarte lixos nos mesmos.O vereador José Maria de Paula reforçou
o pedido do Ver.André quanto a limpeza dos terrenos baldios,limpeza das
Ruas Candido Moreira Lopes e Vicentino Vicente Ribeiro,reforçou o pedido
do início da obra da quadra de esporte para os bairros São Judas, Parque dos
Moreira e Ouro Verde,parabenizou o Sr. Takariko,diretores e professores pela
formatura e por sido escolhido para ser paraninfo,agradeceu ao vereador
Daniel  por  ter  aberto  mão  de  concorrer  a  mesa  diretora  dando  lhe  a
oportunidade de hoje fazer parte da mesa como vice presidente.O vereador
Bruno  Zucareli  pediu  aparte  comentou  sobre  o  problemas  dos  terrenos
baldios o qual a prefeitura não pode limpar por ser terrenos particulares,
sugeriu  que  seja  atualizado  o  código  de  postura.O  ver.  Antonio  José
Constantini  solicitou aparte e desejou feliz natal  e prospero ano novo.  O
ver.André Paulino pediu a parte e relatou que a prefeitura deveria limpar os
terrenos  de  proprietários  particulares  e  que  pudesse  ser  revertido  em
multas e conversão de cestas básicas.Retornando a palavra ao ver.  José
Maria  o mesmo sugeriu que se reúnam no começo do ano e achem uma
saída, finalizando desejou feliz natal a toda população.O ver. Márcio Daniel
Igidio usou aparte e relatou que abriu mão de concorrer a mesa diretora
porque  o  ver.  José  Maria  merece  estar  na  mesa  e  pelo  fato  de  serem
parceiros e que podia contar com seu voto.O ver. José Camilo da Silva



Júnior pediu agilidade na continuação da reforma da quadra e  pista de
skate no Bairro BNH Velho, e solicitou a reabertura do posto de correio no
bairro  São  José  do  Mato  Dentro  sobre  o  qual  explanou  sobre  a  atual
situação,  manifestou  sua  satisfação  pela  vitorias  conquistadas  pela
administração pública com relação as obras, agradeceu aos vereadores pelo
companheirismo, agradeceu ao presidente Daniel pelo apoio dado a escola
do Legislativo,parabenizou aos servidores da Prefeituras e Câmara Municipal
e os deputados.O ver.Luis Gustavo Machado pediu equipamentos novos
e  carro  exclusivo  para  o  setor  de  fisioterapia,solicitou  reunião  dos
vereadores com o prefeito para discutir e resolverem quanto a redução da
taxa de iluminação pública,reiterou o pedido ao Diretor de Educação para
que faça panfletagem nas escolas quanto a coleta seletiva, agradeceu aos
servidores  da  prefeitura  e  câmara  ao  Toninho  Miguel  e  o  prefeito  pelo
trabalho.O ver. Cícero de Lima Braga  pediu agilidade na instalação da
academia ao ar livre no Bairro BNH Novo,comentou sobre as empresas que
estarão se instalando no ano que vem em nosso município,na oportunidade
agradeceu ao Prefeito pelo empenho em trazê-las, agradeceu ao prefeito
pelo início da obra da quadra do Bairro Jardim Aeroporto, agradeceu aos
presidentes de Câmara que ajudaram a todos os vereadores nesta gestão e
disse ao vereador Bruno Zucareli que fará muita falta no Poder Legislativo
sendo uma pessoa de  muito  caráter.O ver.  Roberto Coltri  solicitou  do
Presidente  da  Câmara  a  colocação  do  Projeto  de  Decreto  Legislativo
denominando nome de Rua ao Senhor Orlando Zerbinati,comentou sobre as
inúmeras reclamações que estão recebendo sobre a pessoa do Diretor de
Educação  Takariko  que  não  está  tratando  as  professores  com
educação,agradeceu  ao  Jacarezinho  pelo  trabalho  realizado,agradeceu  a
população por ter confiado seus votos e finalizando desejou feliz natal  e
próspero ano novo e desejou sucesso ao Vereador Bruno Zucareli a frente da
prefeitura depois do prefeito Mauricio.O ver. André Paulino usou a palavra
como  líder  de  bancada.O ver.Márcio  Daniel  Igidio  teceu  palavras  de
elogio ao vereador Bruno,mencionou que estarão indo ao São Paulo para
conhecerem as fábricas que em breve estarão instalados  em Ouro Fino,
solicitou limpeza geral nos bairros Jd.Patrícia,São Paulo,Belo Horizonte,Vila
Prateada e demais bairros circunvizinhos,providências quanto aos cavalos e
animais soltos nas ruas,reforçou o pedido de construção de passeio na Rua
Manoel  Jesuino  de  Carvalho  até  a  Escola  Delorme  de  Avelar
Muniz,agradeceu ao Toninho,  prefeito,  servidores  e  vereadores  por  todos
esforço  e  conquistas  durante  o  ano de  2015,comentou  que  enviou  uma
servidora efetiva para fazer o curso de emissão de RG para dar continuidade
na sede da Câmara, parabenizou a servidora Simone e o vereador Camilo
que estiveram a frente da Escola do Legislativo,pediu ao vereador Bruno
que de seqüência nos trabalhos, agradeceu a equipe de trabalho da Câmara
pelas  conquistas,obras  e  reforma realizada.Passou-se a  pauta do dia:
VOTAÇÃO:   1)PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 12/2015 – Denomina
de  “Vereador  Antônio  Olinto  Alves”  a  Sala  das  Sessões  da  Câmara  dos
Vereadores de Ouro Fino (MG) e dá outras providências,concedido a palavra
livre  os  vereadores  Roberto,Bruno,Milton,José  Maria,José  Camilo,André   e
Daniel  teceram palavras  de  elogios  sendo  merecedor  a  homenagem.em
seguida recebeu aprovação unânime.Em seguida o presidente consultou o
plenário quanto a aceitação dos projetos a seguir serem votados em regime
de urgência, consultado o plenário com exceção dos vereadores José Camilo
e Luis Gustavo que votaram contra os projetos foram aceitos.Prosseguindo:
VOTAÇÃO  REGIME  DE  URGENCIA:  1)PROJETO  DE  LEI  N.º
2908/2015 -  Institui o dia 20 de novembro como Feriado Municipal pelo



“Dia da Consciência Negra”. Concedido a palavra livre  os vereadores Milton,
Paulo  Luis,  Roberto,  José  Camilo,  Luis  Gustavo,  Bruno,  André,  Antonio
Constantini manifestaram ser favoráveis, já o vereador  José Camilo explicou
porque seu voto seria contrario,o vereador André relatou que é contra como
os projetos estão sendo colocados em pauta e o vereador Luis Gustavo  se
manifestou ser contra o feriado .Exposto a votação foi  aprovado por 9 votos
favoráveis,  1  voto  contrário(Ver.Gustavo)   e  1  abstenção(  Ver.José
Camilo).2)PROJETO DE LEI  N.º  2909/2015  Dispõe  sobre  a  punição
pela  prática  do  acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de
atendimento a emergências do Serviço de Atendimento Médico de Urgência
192 – SAMU e Defesa Civil e dá outras providências. Concedido a palavra
livre mencionaram os vereadores Bruno e José Camilo. Exposto a votação foi
aprovado  por  10  votos  favoráveis  e  1  abstenção(  Ver.José  Camilo).
3)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 31/2015 – Denomina de
“João Antônio de Siqueira” a estrada rural que menciona.Exposto a votação
foi  aprovado  por  unanimidade.4)  REQUERIMENTO N.º  014/2015  –
Requisita informações sobre a destinação de resíduos sólidos coletados pelo
Serviço  de  Limpeza  Urbana  em  relação  a  aparelhos  eletro-
eletrônicos,inclusive  os  advindos  do  serviço  de  iluminação
pública.Concedido a palavra livre o ver.Antonio José Constantini  manifestou
sua  posição.Exposto  a  votação  recebeu  aprovação  pela
unanimidade.VOTAÇÃO: 1)ELEIÇÃO  DOS  MEMBROS  DA  MESA
DIRETORA PARA O ANO DE 2016.Concorreu para o cargo de suplente
de  secretário  vereador  Cícero  de  Lima  Braga  que  recebeu  11  votos
favoráveis.Concorreu para o cargo de secretário o Vereador André Paulino
eleito com 9 votos favoráveis e 2 votos contrário.Concorreu para o cargo de
vice presidente o vereador José Maria de Paula sendo eleito com 10 votos
favoráveis e 1 voto contrário.Concorreram para o cargo de presidente os
vereadores  Bruno  Zucareli  e  Milton  Silvestre  de  Oliveira  sendo  eleito  o
vereador Bruno Zucareli com 8 votos e o vereador Milton 3  votos,ficando a
nova  mesa  diretora  de  2016  assim  constituída:  PRESIDENTE:Vereador
Bruno  Zucareli, VICE  PRESIDENTE:  Vereador  José  Maria  de  Paula,
SECRETARIO:Vereador  André  Paulino,SUPLENTE  DE  SECRETÁRIO:
Vereador  Cícero  de  Lima  Braga. Não  havendo mais  nada  a  tratar,  a
sessão foi encerrada às 21 h e 32 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,  07  DE
DEZEMBRO DE 2015.

 




