
                            
                          ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA
EM  27.10.2014. 

Aos vinte e sete    dias  do mês de Outubro   , do ano de dois mil e quatorze,
às  20   h   ,  presentes  todos  os  Vereadores  ,   teve  inicio  a  16ª  Sessão
Ordinária  do  ano  de  2014.   Presentes  no  recinto  representantes  dos
moradores do Jardim São Paulo, reivindicando o término do asfaltamento do
bairro.     O Secretário da Mesa apresentou a Pauta do Dia.    Foi lida a ata
da  sessão  anterior,  sendo  devidamente  aprovada  por  todos  .    A
Coordenadora Geral    fez a leitura das correspondências.        O Presidente
da Câmara ,  Ver.  José Camilo da Silva Junior,   deixou a palavra livre aos
Vereadores  para  seus  requerimentos  verbais.   O  Ver.  Bruno  Zucareli
manifestou seu protesto veemente e solicitou :   Solução urgente para o
asfaltamento do Jardim São Paulo que está lamentável e os moradores não
podem nem colocar seus carros na garagem , sugerindo que se o Executivo
não  resolver,  que  os  Vereadores  entrem com pedido  junto  ao  Ministério
Público  ;   Reparos urgentes nas Ruas Sebastião Batista de Morais, José
Miguel  da  Silva,  Sebastião  Massaro  quanto   a  colocação  do  meio  fio  e
bueiros quebrados. 
O Ver. Milton Silvestre de Oliveira solicitou:  Urgencia para  providência
da  Prefeitura  que  licitou  duas  empresas  para  efetuar  o  asfaltamento  do
Jardim São  Paulo,  o  que  obviamente,  não  deu  certo,  ficando  em estado
lamentável como está  ;  Início da construção das casas populares, uma vez
que já foi adquirido o terreno  ; Ampliação do cemitério municipal, pois já
existe  verba  disponível  para  isso   ;   Atendimento  às  reclamações  dos
estudantes que vão para Pinhal que reclamam que o motorista da Van dirige
em excesso de velocidade ;    Inclusão no orçamento a pavimentação da
Rua  Lauro  Bolognani  e  R.  Luiz  Vitório  Negri.         O Ver.  Paulo Luiz
Cantuária  solicitou:  Construção  de  um  sanitário  público  em  Crisólia  ;
Colocação  de  sinalização   indicativa  para  os  bairros  rurais   ;
Desentupimento dos bueiros no Pinhalzinho dos Gois  ;   Solução para os
animais soltos no São Judas e Parque dos Moreiras quebrando as lixeiras e
espalhando  o  lixo   ;   Melhoria  das  estradas  do  Pinhalzinho  dos  Gois   ;
Retirada do cascalho no bairro Cunhas, para  plantio do solo  ;  Designação
de ajudante para os patroleiros para ir arrumando a estrada  ;  Apoio aos
colegas Vereadores para providências quanto ao Jardim São Paulo.       O
Ver. Antônio José Constantini  solicitou:  Apoio aos moradores do Jardim
São  Paulo  cuja  situação  é  lamentável  e  urgente   ;   Solução  quanto  ao
fechamento do frigorífico e a situação dos açougueiros do município .  O
Ver.  André Paulino  solicitou:    Que os moradores  do Jardim São Paulo
aguardem até 30 de novembro data exigida pelo Prefeito para a empreiteira
concluir  a  obra   ;   Regularização  da  situação  do  Dr.  Daniel,  para
permanência no Posto de Crisólia  ;  Aquisição de terreno para ampliação do
cemitério de Crisólia  ;  Cascalhamento do Taboão no morro que vai para
Viracopos  ;   Coleta de entulhos em Crisólia onde não acontece há dois
meses .        O Ver. José Maria de Paula   colocou-se à disposição do caso
do Jardim São Paulo para intervir junto ao Ministério Publico  e solicitou:
Ação judicial para  solucionar o problema do Matadouro ;  Contratação de
firma  de  dedetização  para   os  bueiros,  de  onde  saem muitos  insetos  e
baratas  ;   Providências  quanto as escrituras  das casas  da  Rua Américo
Pardini.          O Ver.  Márcio Daniel Igídio   solicitou:  Apressar   as



escrituras das casas do Bairro Vista Alegre e Bairro do Alto  ;  Providências
na Praça do Antonio Afonso, com colocação de sinalização e quebra mola  ;
Que  o  DMAAE  exerça  sua  função   que  é  arrumar  os  manilhamentos  e
bueiros e não cuidar das águas pluviais que é atribuição do Executivo  ;
Reiterou  os  pedidos  de  asfalto,  abastecimento  de  água,  coleta  de  lixo,
animais  soltos  pela rua,  no Jardim Belo Horizonte e  Jardim São Paulo   ;
Protestou  quanto  à  situação  do  asfaltamento  do  Jardim  São  Paulo  e  se
colocou à disposição para fazer o que for preciso.       O Ver. Luiz Gustavo
Machado   lembrou  que  os  Vereadores  têm  pedido  desde  o  inicio  do
mandato pelo  asfaltamento do Jardim São Paulo  e agora vamos recorrer ao
Ministério Público   ;   esclareceu que não é contra as verbas para o Hospital,
simplesmente  não  concorda  com  o  modo  operante,  priorizando
atendimentos particulares  ;  manifestou sua  indignação pelo Matadouro,
patrimônio do município, ter sido derrubado sem a Câmara saber e pediu  a
manutenção do calçamento de toda a cidade, pois no Jardim Aeroporto o
asfalto já saiu.       O Ver. Roberto Coltri  solicitou:  que na Bela Vista foi
construído um poço artesiano e está sem funcionamento ;  Manilhamento da
água pluvial que desde da Rodovia para o bairro Veronez ; Fiscalização e
fechamento do Parque do Rodeio, pois carros e motos entram para fazer
racha.
Coleta  de  lixo  diária  no  Jardim  Belo  Horizonte  e  Jardim  São  Paulo     ;
Colocação de 35 manilhas no Jardim Burza  ;   Apoio  à causa dos moradores
do Jardim São Paulo.       O Ver. Cícero de Lima Braga solicitou :   Apoio ao
caso  do  Jardim  São  Paulo  para  qualquer  providencia  a  ser  tomada   ;
Desmanchar ou interditar o escadão perto do Montanhês .     O  Presidente
da Câmara , Ver. José Camilo da Silva Junior ,  solicitou:   Providências
quanto  ao  trânsito  caótico,  sem  sinalização  de   faixa  de  pedestre,
estacionamento de carros, motos  ;  Agilizar a ampliação do cemitério pois
já foi comprado o terreno  ;  Limpeza e reparos no cemitério de Crisólia,
além da ampliação  ;  Permanência do administrador Israel para cuidar de
Crisólia  e  bairros  circunvizinhos   ;    Solicitou  do  povo  que,  se  não  for
atendido  no  Plantão  Médico  que  ligue  para  a  Câmara  denunciando   ;
Demonstrou  sua  total  indignação  ao  caso  do  Jardim  São  Paulo  e  Belo
Horizonte,  prontificando-se  a  tomar  todas  as  medidas  cabíveis  para  a
solução.       Passou-se à Pauta do Dia :  I)APRESENTAÇÃO:  1)PROJETO
DE LEI 2.830 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade do DMAAE em divulgar
mediante os meios de Comunicação os bairros, ruas e setores onde haverá
racionamento de água e dá outras providências.     2)PROJETO DE LEI
2.831 – Autoriza o Município, através do Poder  Executivo , a constituir e a
firmar  contrato  com  o   Consórcio  Público  para  a  Gestão  Integrada  de
Resíduos  Sólidos  –  CPGIRS.           II) VOTAÇÃO:     1)PROJETO DE
RESOLUÇÃO 009/14 – Dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da
Mulher  da Câmara  Municipal  de Ouro  Fino/MG.   Autoria:  Mesa Diretora  .
RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade.    2)PROJETO  DE   DECRETO
LEGISLATIVO 018 -  Concede o Titulo de Cidadã Honorária Ourofinense à
Ilma. Sra. Márcia Meyer Fernandes Macedo. AUTOR: Ver. José Camilo da Silva
Junior  .     RESULTADO:   Aprovado  por  unanimidade.    3)PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 019 -   Concede o Titulo de Cidadão Honorário
Ourofinense ao Ilmo. Sr. Prof. Guilherme Bernardes. AUTOR: Ver. José Camilo
da Silva Junior.    RESULTADO: Aprovado por unanimidade.   4)PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO 020 -   Concede o Titulo de Cidadão Honorário
Ourofinense ao Ilmo. Sr.  Dr.  Paulo Roberto Macedo.      AUTOR: Ver.  José
Camilo  da  Silva  Junior.        RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade.
5)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 022 – Concede o Título de Honra



ao Mérito à Ilma. Sra. Profª Maria Célia Assiz  dos Santos.   AUTOR: Ver. José
Camilo  da  Silva  Junior  .    RESULTADO:   Aprovado  por  unanimidade.
6)REQUERIMENTO  028/2014  –  requer  audiência  pública  para  debater
formas de  efetivar a fiscalização de limpeza de terrenos baldios, muros,
calçadas,  etc.     AUTOR:  Comissão  Participativa  Popular  .   RESULTADO:
Aprovado  por  unanimidade.     7)REQUERIMENTO  029/2014  –  solicita
contratação pela Câmara de apoio técnico pericial contábil para provomer
alteração na LDO quanto ao custo do m3 de água .   AUTOR:  Bruno Zucarelli
.    RESULTADO: Aprovado por unanimidade.    8)REQUERIMENTO 030 /
2014 – solicita informações e documentos referentes ao Programa Saúde da
Família.  AUTOR : Ver. Antonio José Constantini           RESULTADO: Aprovado
por unanimidade.    9)REQUERIMENTO 031/14 –  solicita informações do
DMAAE sobre a capacidade de armazenamento de água e qual a previsão
de gastos que serão efetuados a longo prazo pelo consumidor.  AUTOR: Ver.
Bruno  Zucareli  .      RESULTADO:  Aprovado  por   unanimidade.
10)MOÇÃO DE REPÚDIO À EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL “VIVO”.
AUTOR:  Ver.  Cícero de Lima  Braga.         RESULTADO:   Aprovada por
unanimidade.           Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi
encerrada às 22 h e 30 min.   e eu, Roberto Coltri, Secretário da Mesa,
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por
mim e demais Vereadores. OURO FINO,  27  DE OUTUBRO   DE 2014.


