
                               ATA DA  1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  17.02.2014. 

Aos dezessete  dias do mês de janeiro  , do ano de dois mil e quatorze, às 
20  hs  ,presentes todos os Vereadorees   ,  teve inicio a 1ª Sessão Ordinária  
do ano de 2014, presidida pelo novo Presidente Ver. José Camilo da Silva 
Junior  .      O  Secretário  da  Mesa  apresentou  a  Pauta  do  Dia,  sendo 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior por já estar devidamente 
assinada.  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.  Milton 
Silvestre de Oliveira  solicitou: Providências quanto ao mau atendimento 
prestado pela servidora Graça no Pronto Atendimento , Regularização do 
atendimento do PS  do Pinhalzinho dos Gois ; Providencias quanto à falta de 
energia elétrica nos bairros Penha e Limas ; Fiscalização dos gastos com 
maquinários que continuam abusivos ; Expedição de notas fiscais distintas, 
uma para cada conserto efetuado em determinado maquinário ; Fiscalização 
de um engenheiro para avaliar a espessura do asfalto que tem sido usado 
para estabelecer o preço do m2 e assim determinar a qualidade do mesmo ; 
Soluções para o caso do Lixo , se vai ficar a céu aberto ou será construído o 
aterro  sanitário  ;  Informações  sobre  o  recebimento  dos  biênios  pelos 
servidores.  ;  Aquisição  de  uniformes  mais  leves  para  os  servidores  que 
trabalham sob o sol ; Fiscalização sobre eventual venda de barracão que a 
Prefeitura doou para o Sr. Evair, em Crisólia .           O Ver. Paulo Luiz 
Cantuária  solicitou:  Construção de um reservatório  de água em Crisólia 
que  tinha  dois  e  um deles  se  quebrou  ;  Término  do  cascalhamento  do 
Pinhalzinho dos Lopes e Funil  ;Conserto da ponte quebrada do Laranjal  ; 
Reparos  nas  grades  dos  bueiros  da  R.  Luiz  Silvério  Dias,  que  foram 
colocados  erradamente.       O  Vereador  Antônio  José  Constantini 
solicitou:   Providência  quanto  à  falta  de  água  na  Av.  dos  Palomos  ; 
Providências urgentes nos fundos da R. Rogerio Gissoni,  nos terrenos da 
CABOF,  pois  os  moradores  tem sofrido  muito  com todo  tipo  de  animais 
peçonhentos ou não, que invadem suas casas ; Apoio da Prefeito para a 
Escola  Esperança  e  Vida,  como  maior  subsídio  e  um  aquecedor  solar  ; 
Atenção para as acomodações do EJA, pois não tem sala apropriada, não 
tem água e nem sanitário ;  Aquisição de mais um caminhão de lixo , pois os 
lixeiros vão dentro do caminhão, no meio do lixo, que vai caindo pelas ruas 
e estrada ; Informações do Prefeito das fontes dos recursos para as obras 
em andamento.      .       Ver. André Paulino  solicitou :  Providenciar 
bebedouro ,  ventiladores  e  reparos  no teto das  duas  salas  cedidas pela 
Escola E. Ernesto Barbosa ; Contratação de um dentista e uma ginecologista 
para atendimento no  PS de Crisólia  ;  Viabilizar  um veículo para ficar  á 
disposição no  PS de Crisólia ;  Força tarefa mensalmente para coleta de 
entulho e conscientização para manutenção da  limpeza .      O Ver. José 
Maria  de  Paula   solicitou  :  )Solicitação  aos  proprietários  de  grandes 
imóveis, que tem recursos  financeiros,  para que quando fazem a limpeza 
dos  matos  ,  em  grande  quantidade,  se  responsabilizem  pela  caçamba 
também ; Limpeza dos terrenos baldios pelos proprietários ; Reparos nos 
bueiros  na Rua Angelina R. de Almeida, subida para o JD. Patricia ;  Limpeza 
da rua paralela à R. José Lino Simões, para o escoamento das águas pluviais 
;  Substituição das manilhas quebradas no Matão ;  Recuperação da Escola 
que serve os bairros São Judas, Parque dos Moreiras e JD Ouro Verde.   .   O 



Ver. Márcio Daniel Igídio   solicitou:     Cobrou as obras de asfalto  do 
Jardim São Paulo e Jardim Belo Horizonte ;  Colocação com urgência das 
manilhas no Taboão ;  Construção de um calçadão que liga a Av. Delfim 
Moreira e Rua Manuel Jesuino de Carvalho até o Jardim Centenário ; Reparos 
nos buracos da rua da Vila Prateada que faz divisa com o rio ; Solução do 
problema  de  esgoto  na  Fábrica  KMG.   Independência     O  Ver.  Luiz 
Gustavo Machado  solicitou: Informações junto ao  Judiciário sobre os réus 
do processo que culminou na cassação do mandato do Prefeito e que estão 
até hoje sem julgamento,  e o  mais importante,  sem devolver o  dinheiro 
público ; Colocação de pedalinhos e construção de uma ciclovia nos Lagos 
dos Palomos ; Conserto da ponte do Jardim Independência ; Patrolamento e 
cascalhamento  na  estrada  ao  lado  do  Menino  da  Porteira  ;  Reiterou  a 
necessidade  de  um  pronto  atendimento  oftalmológico,  inclusive  com 
medicamentos de emergência ; Colocação de quebra mola na Rua Benedito 
Caetano  de Freitas  nº175 e na Rua José Roberto  de Lima nº  38,  onde 
pedem o  impedimento  de  transito  à  noite  para  as  crianças  brincarem ; 
Proibição do transito dos caminhões de lixo, com os funcionários dentro do 
lixo ;  Providencias quanto aos fados de reciclagem  de uma empresa do 
Jardim Indepencia que ficam na rua , defronte às residências.
  O Ver. Cícero de Lima Braga  solicitou: 1)Reconstrução da ponte que 
caiu na estrada que liga o Cervinho ao Cervão ; Calçamento no final da Rua 
José Lino Simões  ; Melhorias nas instalações do EJA  ;  Reforma da pista de 
skait no Jardim Expedicionários.   O  Presidente da Câmara , Ver. José 
Camilo da Silva   solicitou :  Colocação das manilhas no bairro Taboão ; 
Construção de sal de aula na Escola da Crisólia, para a Pré- Escola ; Limpeza 
urgente no terreno nos fundos da Rua Rogério  Gissoni,  pois  os vizinhos 
estão desesperados com a quantidade de insetos, animais peçonhentos e 
outros que invadem suas casas.       Em  seguida  passou-se à Pauta do Dia 
:      I) VOTAÇÃO : PROJETO DE LEI 2.762 -  Denomina de “ Travessa 
Natalino de Freitas” , a rua Projetada, onde se localiza o Salão do Reino das 
Testemunhas de Jeová, centro, nesta cidade.  AUTOR:  Márcio Daniel Igídio 
RESULTADO: Aprovado unanimemente.     2) PROJETO DE LEI 2.760 – 
Prorroga o período de vigência do “Programa Temporário  de Pagamento 
Incentivado  de  Débitos  para  com  a  Fazenda  Pública  Municipal  de  Ouro 
Fino/MG.  AUTOR:  Prefeito  Municipal  .   RESULTADO:  Aprovado  por 
unanimidade.  3)  PROJETO DE LEI 2.763 – Regulamenta o Art.156, XI do 
Código  Tributário  Nacional,  instituindo  a  dação  em  pagamento  de  bem 
imóvel  como forma de  extinção  de  crédito  de  natureza tributária  e  não 
tributária.  AUTOR:  Prefeito  Municipal  .    RESULTADO:  Aprovado  por 
unanimidade.  4) PROJEJTO DE LEI 2.761  - Declara de Utilidade Pública a 
ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES MENINOS DE OURO FINO ( A.D.E.M.O.).  AUTOR: 
José Camilo da Silva Junior.  RESULTADO: Aprovado por unanimidade.  5) 
PROJETO DE LEI DECRETO LEGISLATIVO 001/2014  – Institui o Diploma 
“MULHER CIDADÃ PROFESSORA JULIETA BURZA”, no âmbito do município de 
Ouro Fino/MG. AUTOR: José Camilo da Silva Junior.   RESULTADO:  Aprovado 
por unanimidade.   6) PROJETO  DE  RESOLUÇÃO 002/2014 -  Aprova as 
contas  do  Município  de  Ouro  Fino,  Minas  Gerais,  referente  ao  exercício 
financeiro  de  2005.  O  Ver.  Bruno  Zucareli  comentou  que  o  Tribunal  de 
Contas faz avaliação técnica, mas a Câmara faz uma avaliação política e 
enquanto o ex Prefeito estiver sub judice , ele não pode se comprometer e 
irá se abster de votar. O Ver. Constantini  comentou que os componentes da 
CPI deviam orientar os demais se em 2005 já havia as irregularidades que 
culminaram  na cassação do Prefeito.  O Presidente da Câmara esclareceu 
que se votarem contra o parecer do Tribunal de Contas deve-se obedecer o 



princípio  do  contraditório,  intimando  o  Prefeito  para  saber  o  porquê  da 
rejeição e fazer sua defesa por  escrito. Já procedemos assim, rejeitando as 
contas  de  2011  e  o  Tribunal  devolveu  para  que  possamos  seguir  os 
parâmetros  legais.  Houve um breve intervalo,  após  o  qual,  o  Presidente 
colocou em votação,  recebendo 2(dois ) votos pela aprovação,  1(hum) voto 
pela  rejeição   e  os  demais  Vereadores  se  abstiveram  de  votar.  7) 
REQUERIMENTO 001/2014 -  Solicita relação de servidores , seus cargos e 
respectivos  vencimentos.   Autores:  Todos  os  Vereadores  .   Resultado: 
Aprovado por unanimidade.  Não havendo mais nada a tratar, a sessão 
foi  encerrada às 23 h 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,  17  DE  FEVEREIRO DE 
2014.


