
                               ATA DA  14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  16.09.2013. 

Aos dezesseis dias   do mês de Setembro     , do ano de dois mil e treze, às 
20 horas, no salão nobre da Câmara Municipal  teve inicio a 14ª Sessão 
Ordinária  da  33ª  Legislatura  ,   presentes  todos  os  Vereadores.     O 
Secretário da Mesa apresentou a Pauta do Dia, sendo procedido pela Leitura 
da  ata  da  sessão  anterior,  a  qual  foi  aprovada  pela  unanimidade  dos 
Vereadores.  A Coordenadora Geral fez a leitura das correspondências. O 
Ver.  Cícero  de  Lima  Braga,  relator  da  Comissão  de  Desenvolvimento 
Economico, Transporte e Sistema Viário, procedeu à leitura do relatório de 
visitas.       O Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli, deixou a palavra 
livre  aos  Vereadores  para  seus  requerimentos  verbais.   O Ver.  Milton 
Silvestre de Oliveira   solicitou : )Reiterou pedido de uma casa de apoio 
em Poços  e Pouso Alegre para os pacientes que estão em tratamento ; 
Colaboração do povo para que usem o transporte  que será estendido de 
Ouro Fino/Cervo até o Abertão ; Elaboração de lei obrigando  a construção 
de  muro  e  calçada  nos  terrenos  baldios  ;  Calçamento  ou  asfaltamento 
defronte  à  Igreja  Quadrangular.     Ver.  Roberto  Coltri  solicitou: 
Providências do DMAAE,  quanto  á  falta  de água nos  Limas e  Itaguaçu  ; 
Iluminação na Praça da Igreja , no Peitudos.   O Ver. Paulo Luiz Cantuária 
solicitou:   Reforçou pedido de casa de apoio em Poços e Pouso Alegre ; 
Construção de bueiro na estrada que liga o Laranjal.  O Ver. Antonio José 
Constantini    solicitou  : Reativação do viveiro de mudas de árvores e 
plantas ornamentais ; Solução do problema do Posto da Av. Ciro Gonçalves, 
que  fica  trancado  com cadeado  e  as  pessoas  chegam bem cedo e  não 
podem entrar ; Reiterou pedido de casa de apoio em Poços e Pouso Alegre ; 
Reiterou pedido para realização de show Gospel gratuito ; Contratação de 
um engenheiro de trânsito.   O Ver. José Camilo da Silva Junior solicitou : 
Providencias para projeto arquitetônico do Ginásio Poliesportivo para não 
perder  a verba conseguida ;  Pedido para que o Prefeito  invista mais  no 
Esporte, pois todas as Quadras e Campos de futebol da cidade estão em 
péssimo estado ;  Colocação  de  semáforo,  principalmente  na esquina do 
Pavilhão  das  Malhas  ;  Fornecimento  gratuito  de  fraldas  geriátricas  para 
pessoas carentes ; Reparos na ponte da Escolinha ; Endossou pedido para 
casa de apoio em Poços e Pouso Alegre.    O Ver. José Maria de Paula 
solicitou  :  Agilização  da  mudança  do  pátio  ;   Fornecimento  de  café  da 
manhã aos funcionários  ; Urgencia no abastecimento de água no Jardim 
Belo  Horizonte,  especialmente  a  Rua  Benedito  Caetano  de   Freitas  ; 
Legalização  das  escrituras  das  Ruas  Américo  Pardini  e  Chico  Mendes  ; 
Ligação do poço artesiano  nos Palomos para sanar a falta de água.      O 
Ver.  Márcio  Daniel  Igídio   solicitou:  Maior  tolerância  no  horário  de 
chegada da creche  do Alto, pois as crianças que chegam atrasadas não 
podem entrar,  pois  o  portão  está trancado  ;    Colocação de placas  de 
sinalização na Rua Manuel Jesuino de Carvalho.    O Ver. Cícero de Lima 
Braga  solicitou: Realização do show gospel ainda este ano ; Informações 
sobre a situação da verba de R$ 250.000,00, conseguida por ele, José Maria 
e Paulo Cantuária.    Ver. André Paulino solicitou :  Promoção de licitação 
para  construção de meio fio ; Apoio da Prefeitura para a formação de uma 
fanfarra em Crisólia ;  Realização do Show Gospel, conforme promessa de 
campanha do Prefeito ;  Obras de manilhamento do esgoto nas Ruas Dr. 



Gentil e Isaac Nunes, em Crisólia ;  Obras de escoamento de águas pluviais 
em  Crisólia  ,  Reparos  urgentes  na  ponte  da  Escolinha.    O Ver.  Luiz 
Gustavo Machado  solicitou:  Endossou pedido para reviver o canteiro de 
mudas ; Reparos no calçamento da cidade ;  endossou pedido da casa de 
apoio ; Providencias urgentes para o abastecimento de água no Jardim São 
Paulo ; Melhoria do Trânsito da cidade, pois do modo como se encontra, 
aumenta o perc urso para chegar de um local a outro ;  Colocação de relógio 
de ponto  no setor de Saúde para cumprir o horário e atender com mais 
calma  a  população  ;  Implantação  de  atendimento  de  emergência  dos 
dentistas.  Fizeram uso da Tribuna Livre o Sr Moysés Tomazolli de Oliveira , 
representando as igrejas evangélicas de Ouro Fino e o Sr. Márcio da Silva 
Gabriel, representante da Baluarte Inovações.   O Presidente da Câmara, 
Ver.  Bruno  Zucareli    solicitou  :  Providências  urgentes  quanto  ao 
abandono  do  Estádio  Capitão  Armando,  que  tem  alojado  traficantes   e 
usuários  de  drogas,  além  de  mendigos,   por  parte  das  autoridades 
municipais ;  Informações do Prefeito se tem participado das negociações 
das empresas japonesas que estão se instalando na região ; Aquisição de 
instrumentos  para  a  fanfarra  de  Crisólia  ;  Melhoria  no  sistema  de 
transmissão de TV ; Providências quanto à avenida sem calçadas, que dá 
acesso ao Jd. São Paulo e Jd. Belo Horizonte ; Estudos para implantação da 
zona azul, para melhoria do trânsito na cidade ; Mudança de horário para 
coleta de lixo no centro comercial da cidade, pois o lixo do comercio fica na 
rua  a mercê dos cães, causando enorme sujeira até na manhã seguinte. 
Convidou a todos para a inauguração do PROCON CÂMARA no próximo dia 
23  de  Setembro.     Em   seguida   passou-se  à  Pauta  do  Dia    :  I) 
APRESENTAÇÃO  :  1)PROJETO DE LEI 2.737 -  Autoriza a inclusão de 
Ação em Programa do PPA  e a abertura de Crédito Especial, em favor do 
Departamento de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de R$46.572,00 
para  o  fim  que  especifica.   II)  VOTAÇÃO:  1)  PROJETO  DE  LEI 
2.735/2013   -  Autoriza  o  município  de  Ouro  Fino  a  ratificar  o 
protocolo  de  intenções  do  Consórcio  Intermunicipal  para  o 
desenvolvimento   Ambiental  Sustentável  e  dá  outras  providências. 
Autor:  Prefeito  Municipal              RESULTADO:  Aprovado  por 
unanimidade.  2) PROJETO DE LEI 2.736  -  Institui o  “Programa 
Temporário  de  Pagamento  Incentivado  de  Débitos  para  com  a 
Fazenda  Pública  do  município  de  Ouro  Fino  II  “.   Autor:  Prefeito 
Municipal . RESULTADO: Aprovado por unanimidade. 3) PROJETO DE LEI 
2.738 -  Dispõe sobre a declaração de Utilidade Pública de Baluarte 
Inovações.   O  Vereador  José  Camilo  da  Silva  Junior,  co-autor  do 
Projeto, juntamente com o Ver. Milton Silvestre de Oliveira, falou da 
importância  da  entidade  que  passa  noções  de  cidadania  ,  ética  e 
como se comportar em sociedade, elogiou a equipe que trabalha no 
projeto,  pedindo  ao  Prefeito  e  as  pessoas  que  colaborem. 
RESULTADO: Aprovado unanimemente.  Não havendo mais nada a tratar, 
a  sessão  foi  encerrada  às  22  h  55  min.   e  eu,  André  Paulino, 
Secretário da Mesa, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, 
será assinada por mim e demais Vereadores. OURO FINO,  16  DE 
SETEMEBRO     DE 2013. 


