
                            
                          ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA
EM  10.11.2014. 

Aos dez dias   do mês de  Novembro   , do ano de dois mil e quatorze, às 20
h  , presentes todos os Vereadores ,  teve inicio a 17ª Sessão Ordinária do
ano de 2014.  Presentes no recinto ais e amigos da APAE, reivindicando o
não fechamento da instituição  .  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,
inclusive  a representação do Dr. José Carlos de Paula sobre a obra da  Av.
Perimetral, no que tange ao material usado para a ponte.  O Presidente da
Câmara  despachou  a  referida  representação  para  a  Comissão  de  Obras,
Serviços Públicos e Atividades Privadas, para que fiscalizem e constatem o
fato denunciado.    O Ver. José Maria de Paul, relator da Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Atividades Privadas procedeu à leitura do relatório de
visita.   O Presidente da Câmara , Ver. José Camilo da Silva Junior,  deixou a
palavra  livre  aos  Vereadores  para  seus  requerimentos  verbais.   O Ver.
Bruno  Zucareli      protestou   contra  o  fechamento  da  APAE  que  se
encontra  em  situação  financeira  difícil   e  considerando  seu  caráter  de
serviço essencial,  fará uma Emenda ao Orçamento,  dobrando o valor  da
subvenção para 2015 ,  Reiterou o pedido de ampliação do cemitério, pois
até a TV veio filmar a baderna em que se encontra,  Limpeza pública dos
entulhos  na estrada da Capelinha e do mato na subida para a Igreja. O Ver.
Milton Silvestre de Oliveira   manifestou seu compromisso de lutar pela
APAE e solicitou:  Reparos no asfalto da R. Marechal Deodoro, que ficou uma
porcaria o trabalho feito  ;   Reparos no Jardim São Paulo que, com o pouco
de chuva, já está estão com os meio fios suspensos  ;  Contratar mão de
obra para poder usar todos os caminhões de  lixo, que só serviram para
desfilar  no 7 de Setembro e  ainda estão guardados  ;   Reiterou  atenção
urgente  com  o  problema  do  Cemitério  ;   Fechar  a  escada  que  liga  o
Montanhês com a Faculdade  ;  Fiscalizar as cadeiras nas calçadas em frente
de bares e outros, que impossibilita a passagem de pedestres.         O Ver.
Paulo Luiz Cantuária solicitou:  Apoio total à causa da APAE ;  Reparos na
baixa  tensão  da  eletricidade  no  Pinhalzinho  dos  Gois,  pois  as  lâmpadas
ficam muito fracas  ;  Patrolamento e colocação de bueiros no Pinhalzinho
dos Gois  ;  Colocação de bueiro no Bairro dos Almas,  junto ao Ponto de
ônibus  ;   Limpeza dos matos  nas ruas da cidade  ;   Reparos  na ponte
próxima à Igreja do Pinhalzinho dos Lopes  ;  Reparos na Ponte do bairro
Vargem Grande.      O Ver. Antônio José Constantini  solicitou:   Apoio à
Emenda  sugerida  pelo  colega  para  aumentar  subvenção  da  APAE    ;
Reativação do viveiro de mudas  ;  Realização de Concurso Público para a
Prefeitura, onde tem muita gente contratada há muito tempo  ;  Reparos no
aterro do Centro de Eventos que está com risco de desabamento sobre a
Vila  Santo  Onofre   ;   Colocar  os  caminhões  em  lixo  para  trabalhar   ;
Mudança do local onde está instalada a Biblioteca Pública que é de difícil
acesso .     O Ver. André Paulino solicitou:   Atenção para sua Indicação
para a aquisição de um terreno para ampliação do cemitério de Crisólia  ;
Colocação de passarela elevada na Rua Marechal Deodoro  ;  Substituição
de  8  lâmpadas  queimadas  na  Praça  da  Matriz  de  Crisólia  e  reativar   o
funcionamento da Fonte Luminosa  ;  Volta do funcionamento do Viveiro de
Mudas, aumentando sua variedade ;  Manifestou seu apoio irrestrito ao que



puder ser feito pela APAE.         O Ver. José Maria de Paula  colocou-se à
disposição  para  o  que  for  necessário  para  ajudar  a  APAE   e  solicitou:
Contratação de mais mão de obra para limpeza dos bairros periféricos  ;
Pedido  à  CEMIG  para  cuidar  da  iluminação  trecho  que  liga  o  Jardim
Aeroporto ao trevo para Monte Sião  ;  Colocação de uma passarela elevada
na Rua Joaquim Chavasco,  entrada da cidade  ;   Reparos nas pontes de
madeira dos bairros rurais, pois no Santa Izabel nem o ônibus escolar passa.
O Ver. Márcio Daniel Igídio    reiterou o pedido dos cupons fiscais de
abastecimento  de  veículos,  pois  vieram  sem  os  comprovantes  de
autorização e do motorista que abasteceu  ;   Contratação de mão de obra
para uso dos veículos e caminhões novos que estão parados  ;   Demonstrou
sua disposição em lutar pela APAE.           O Ver. Luiz Gustavo Machado
mostrou seu total interesse pela luta pela APAE  e solicitou:  Pedido à Auto
Escola para que mude o trajeto das aulas no estradão, para uns 3 km acima
;  Manutenção do asfalto na estrada da Capelinha e no Aeroporto  ;  Atenção
para a captação de água no Jardim Burza , onde há vários sítios acima e a
água que escorre pode estar contaminada por agrotóxicos  ;   Requerimento
ao  DMAAE laudo de tratamento  técnico  da água do jardim Burza e  das
minas dos Lagos dos Palomos  ;  Interdição da escada que liga o Montanhês
a Faculdade  ;  Constução de quebra mola na R. Joaquim Chavasco.      O
Ver. Roberto Coltri  solicitou:  Mudar a mão de transito só para descida, na
Rua João Lúcio Brandão;    Reposição dos 19 vidros quebrados na escola do
Peitudo  ; Colocação de passarela elevada no final da Rua Humaitá.        O
Ver. Cícero de Lima Braga   colocou-se à disposição  para abraçar a causa
da APAE.        O  Presidente da Câmara , Ver. José Camilo da Silva
Junior ,  sugeriu  ao Executivo para que doe terrenos, ao invés de esperar
pelo  Programa do Governo para  casas  populares,  sendo que os próprios
contemplados  poderão  construir  suas  casas  em  regime  de  mutirão    e
solicitou:  Cuidar do viveiro de mudas, conscientizando a população para
plantar e cercar as nascentes de água  ;   Ligar a fonte luminosa da Praça da
Matriz, pois ali  é sempre com água parada  ; Fazer recadastramento dos
túmulos do cemitério  ,  pois  alguns estão abandonados  e  nem mais  têm
familiares   ;   Limpeza do  mato   na Praça  do Jardim Expedicionários   ;
Fechar o escadão do Montanhês .      Afirmou que a  APAE de Ouro Fino não
vai fechar  pois não é da vontade de ninguém  e que a Câmara não medirá
esforços nessa luta para preservação dessa entidade.            Passou-se à
Pauta do Dia  :  I)VOTAÇÃO:     1)  VETO AO PROJETO DE LEI 2.819 -
Autor: Prefeito Municipal    RESULTADO: Aprovado   com  votos favoráveis
dos Vereadores Bruno,  André,  José Maria,  Luis Gustavo e Cicero,  e votos
contrários dos dos Vereadores Milton, Paulo Cantuária, Constantini e Roberto
Coltri, e o voto Minerva do Presidente da Câmara, José Camilo da Silva Junior
que votou pela aprovação.   2)PROJETO DE  DECRETO LEGISLATIVO 023
-   Concede o  Titulo  de  Cidadão  Honorário  Ourofinense  ao  Ilmo.  Sr.Paulo
Henrique Toloto Matos.  Autor: Cícero de Lima Braga.  RESULTADO: Aprovado
por unanimidade.  Autor: Cícero de Lima Braga .    RESULTADO: Aprovado
por unanimidade. 
4)PROJETO DE  DECRETO LEGISLATIVO 024  - Denomina de Rua Ricardo
Tumiotto, a Rua Projetada nº do Jardim Esperança, neste município.    Autor:
José  Camilo  da  Silva  Junior.  RESULTADO:  aprovado  por  unanimidade.
6)REQUERIMENTO 32/2014 – solicita do Executivo cópias dos controles de
combustível (autorização para abastecimento) referentes aos exercícios de
2013 e 2014.  Autores: Todos os Vereadores.   Resultado:   Aprovado salvo
voto contrário  do Ver.  Luis Gustavo Machado  unanimidade.         Não
havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 22 h e 40 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, 10 DE NOVEMBRO    DE 2014.


