
                               ATA DA  18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  26.11.2013. 

Aos vinte e seis   dias   do mês de Novembro   , do ano de dois mil e treze,  
às 20 horas, no salão nobre da Câmara Municipal  teve inicio a 18ª 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. O 
Relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas , Ver. 
André Paulino, procedeu à leitura do relatório de visitas.  A Coordenadora 
Geral fez a leitura das correspondências.        O Presidente da Câmara, Ver.  
Bruno  Zucareli,   deixou  a  palavra  livre  aos  Vereadores  para  seus 
requerimentos verbais.  O Ver. Milton Silvestre de Oliveira  solicitou: 
Troca   da  placa  de  sinalização  no  trevo  da  Sadokin,  por  uma  maior  ; 
Cascalhamento  em vários  trechos  da estrada da Fazenda Santa  Izabel  ; 
Providencias  junto à Estação Rodoviária e Empresa Util  que faz uma linha 
para o Rio de janeiro e pega os passageiros de Ouro Fino, por volta de 23 h 
no asfalto, colocando os passageiros em risco ; Sugestão ao Prefeito para 
aquisição  de  uma britadeira,  para  sanar  a  falta  de  cascalho  ;  Envio  de 
relatório mensal detalhado dos gastos de combustível pela Prefeitura nos 
postos licitados ; Maior eficiência da Policia Militar para fiscalizar o trânsito 
da cidade.  O Ver. Roberto Coltri solicitou: providências quanto à falta de 
medicamentos no Posto  de Saúde do Peitudos.       O Ver. Paulo Luiz 
Cantuária  solicitou:  Melhor atendimento no Pronto Atendimento, onde os 
médicos fazem o plantão dormindo ; Reparos urgentes na Ponte Branca na 
estrada  de  Inconfidentes  ;  Limpeza  dos  matos  na  periferia  da  cidade  ; 
Cascalhamento  melhor  nas  estradas  do  Laranjal  e  do  Funil  ;Cascalhar 
novamente o Pinhalzinho dos Gois,  pois  puseram pouco cascalho .     O 
Vereador Antônio José Constantini  solicitou:  Substituição das árvores 
retiradas da Praça João Beline Burza ; Colocação de redutores de velocidade 
na Av. Barão do Rio Branco, em frente da creche; Abertura do portão do 
Posta de Saude da Av. Ciro Gonçalves, às 6 horas.         O Ver. José Camilo 
da Silva   solicitou:  Cascalhamento do bairro dos Farias  ; Cascalhamento 
das  estradas  rurais  ;  Conserto  da  pinguela  do  Jardim  Independência  ; 
Conserto  urgente  da ponte seca no bairro da Penha ; Parceria do loteador,  
Prefeitura e moradores para resolver os problemas de calçamento Limpeza 
do terreno da antiga CABOF, nos fundos da Rua Rogério Gissoni, onde estão 
juntando animais peçonhentos ; Convocação da Comissão de Trânsito para 
informar sobre o seu planejamento de trabalho ; Redutores de velocidade 
na Av. Barão do Rio Branco e na Av. Marechal Deodoro ; Pediu que nenhuma 
rua dos Jardins São Paulo e Belo Horizonte fiquem sem calçamento , com a 
obra que vai ser feita. ; Retirada de entulhos na Rua Itororó.     O Ver. José 
Maria de Paula  solicitou : Reunião com a Prefeitura e os proprietários de 
taxi para regulamentar os pontos dos taxis ; Poda das árvores da Av. da 
Saudade  ;  Melhoria  na  qualidade  do  cascalho  utilizado  nas  estradas  ; 



Reiterou pedido de redutor de velocidade na Av. Barão do Rio Branco.   O 
Ver.  Márcio  Daniel  Igídio   solicitou:  Colocação  de  trinta  manilhas  no 
bairro do Taboão ; Calçamento e colocação de redutor de velocidade na Rua 
da Escola Delorme e rua principal  do Jardim Patrícia ; Reiterou prioridade 
para o asfaltamento no Jardim São Paulo ; Construção de trevo defronte o 
Bar do Hilário ; Construção de um calçadão em frente à Escola Delorme de 
Avelar Muniz .  O Ver. Cícero de Lima Braga  solicitou:  Maior incentivo 
para  o  Turismo  na  Pedra  do  Itaguaçu  ;  Criação  de  um espaço  para  os 
aposentados ; Criação de um espaço acústico para apresentação de bandas 
; Reparos na pinguela do Jardim Independência.      Ver. André Paulino 
solicitou  :   1)Calcalhamento  no bairro  Cariocas,  próximo ao alambique ; 
Aquisição de uma cascalhadeira ; Poda das árvores na Caneleiras ; Poda de 
árvores na R. Rogério Gissoni e outras ; Fiscalização defronte à Loja Cema, 
onde não se respeitam os estacionamentos de motos ; Contratação de um 
conserva para o Taboão ; Licitação de uma empresa para dedetização dos 
bueiros das cidades ; Asfaltamento das estradas de Caneleiras e Peitudos ; 
Disponibilizar  uma  máquina  para  permanecer  em  Crisólia,  atendendo 
também os  bairros  circunvizinhos.     O Ver.  Luiz   Gustavo Machado 
solicitou:   Abertura  mais  cedo  do  portão  do  Posto  de  Saúde  da  Ciro 
Gonçalves  ;  Promoção  de  convênio  com  os  presos  para  execução  de 
trabalho de mão de obra ; Substitução das telhas quebradas do Mercado 
Municipal ; Reparos na ponte do Jardim Independência ; Iluminação da rua 
principal  do  Jardim  Centenário,  próximo  à  Escola  ;  Melhorias  no  Velório 
Municipal ; Providencias quanto ao córrego dos Limas que quando enche 
bloqueia a passagem  ; Colocação de redutor de velocidade na Av. Barão do 
Rio Branco ; Priorizar o calçamento dos jardins São Paulo e Belo Horizonte ; 
Reparos urgentes na ponte da Capelinha .    O Presidente da Câmara, 
Ver. Bruno Zucareli    comunicou que  nos dias 13 ou 16 deste mês  será 
inaugurada  a confecção de cédulas de identidade aqui na Câmara , graças 
a seus esforços e a intervenção do Dep. Dalmo.   Solicitou: Limpeza dos 
fundos da Rua Rogério Gissoni, onde é grande o matagal e o lamaçal  ; Poda 
de árvore na Rua Rogério Gissoni ; Colocação de lombada na R. Rogério 
Gissoni, Av. Barão do Rio Branco,  nos moldes das colocadas defronte ao 
Alvorada ; Reparos na ponte de chegada do bairro da Penha ; Substituição 
de manilha quebrada na estrada da Fazendinha II  ; Limpeza dos matos da 
estrada e iluminação na Praça da Igreja , na Capelinha.  Logo a seguir foi 
concedida a palavra ao Dr. Francisco dos Santos Abreu Neto, representando 
a comunidade do Peitudos, com o pleito para que o bairro transforme-se em 
Distrito.      Em  seguida  passou-se à Pauta do Dia   :      II) VOTAÇÃO :  1) 
MOÇÃO DE APOIO   à transformação em Distrito do bairro do Peitudos. 
AUTORES:  Milton  Silvestre  e  Bruno  Zucareli    RESULTADO:  Aprovado 
unanimemente. 2)  PROJEJTO DE LEI 2.740 – Altera a Lei Municipal 2.516, 
de 09 de julho de 2013 ( Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014). AUTOR: 
Prefeito  Municipal        RESULTADO  -   Aprovado  por  unanimidade. 
3)PROJETO DE LEI 2.741 – Autoriza a concessão de subvenções , auxílios 
e contribuições. AUTOR: Prefeito Municipal       RESULTADO: Aprovado por 
unanimidade.   4)PROJETO DE LEI 2.742 – Dispõe sobre o Plano Plurianual 



para  o  período  de  2014  a  2017.  AUTOR:  Prefeito  Municipal 
RESULTADO: Aprovado por unanimidade.  5)Emenda 001 sobre o Projeto 
2.743  .  Autor:Bruno  Zucareli     Resultado:  Aprovada  por  unanimidade. 
6)Emenda  002  sobre  o  Projeto  2.743  .  Autor:Bruno  Zucareli 
Resultado: Aprovada por unanimidade. .  7)Emenda 003 sobre o Projeto 
2.743  .  Autor:  Comissão  de  Finanças.   Resultado:  Aprovada  por 
unanimidade.   8)PROJETO  DE  LEI  2.743  –  Estima  a  receita  e  fixa  a 
despesa do município de Ouro Fino/MG para o exercício financeiro de 2014. 
AUTOR: Prefeito Municipal       RESULTADO : Aprovado SALVO EMENDAS 
001/2013, 002/2013  e   003/2013 . Não havendo mais nada a tratar, a 
sessão foi encerrada às 23 h 10 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,   26   DE 
NOVEMBRO    DE 2013.


