
                               ATA DA  2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  10.03.2014. 

Aos dez  dias do mês de março   , do ano de dois mil e quatorze, às 20  hs  , 
ausente  apenas  o  Ver.  Márcio  Daniel  Igídio,   teve  inicio  a  2ª  Sessão 
Ordinária do ano de 2014.      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 Ver. 
Cicero  Braga  procedeu  ao  relatório  de  visita  da  Comissão  de 
Desenvolvimento  Economico,  Transporte  e  Sistema  Viário.          O 
Presidente da Câmara, Ver.José Camilo da Silva Junior ,  deixou a palavra 
livre  aos  Vereadores  para  seus  requerimentos  verbais.   O Ver.  Bruno 
Zucareli   solicitou:   Endosso  ao  abaixo  assinado  dos  moradores  da 
Travessa Aldivino Antônio de Lima, reivindicando melhorias no  asfalto e 
escoamento  de  águas  pluviais  ,  Solicitação  para  que  o  DMAAE  que  se 
encontra  com  superávit  de  caixa,  que     resolva  o  problema  de 
abastecimento  de  água,  principalmente  nos  Palomos,  onde  é  precário  ; 
Requereu do DMAAE um memorando de quais áreas estão sendo investidas 
para  melhoria  do  abastecimento  ;  Melhoria  da  iluminação   pública  na 
Serrinha e R. Humaitá ; Poda das árvores no bairro Capinzal , pois encostam 
nos fios elétricos  ;   Colocação de semáforos nos cruzamentos R.  13 de 
Maio/Av. Ciro Gonçalves , Av. Guarda Mor Lustosa/R. Major Sebastião Pires , 
R. Prefeito José Serra/ Av. Joaquim Francisco de Assis ; Construção de duas 
passarelas elevadas  na Rua Rogério Gissoni  e Av. Barão do Rio Branco. 
Como  Líder  do  Prefeito  na  Câmara,  manifestou  seu  repúdio  às 
manifestações feitas na rede social da Net, onde as críticas foram violentas 
e semeando discórdias, mas ninguém esteve presente para acompanhar o 
trabalho  do dia  a  dia  de  Vereadores  e  Prefeito.  Lembrou  que  chegou a 
criticar o Prefeito , mas é bastante homem para perceber quando as coisas 
mudam e aceitar que as coisas estão andando e bem na administração.  O 
Ver. Milton Silvestre de Oliveira  solicitou: Providências urgentes com os 
terrenos  da  CABOF,  nos  fundos  da  R.  Rogério  Gissoni   que  está  um 
verdadeiro matagal, com cobras, escorpiões e esconderijo para marginais ; 
Solicitou ao   DMAAE que  cobre do contribuinte o que gastou, pois muitos 
gastam menos que o mínimo.            O Ver. Paulo Luiz Cantuária 
solicitou:  Construção de um prolongamento na coberto do prédio do CREA 
no Jd. Aeroporto ; Providências nos bairros São Judas, Ouro Verde e Parque 
dos  Moreiras,  que  estão  abandonados,  necessitando  de  roçagem  dos 
matos ;  Cascalhamento nos morros do Pinhalzinho dos Lopes ;  Patrol  e 
cascalhamento no bairro dos Farias ; Providências quanto ao material de 
construção que as pessoas armazenam nos passeios atrapalhando o tráfego 
de  pedestres.        O Vereador Antônio José Constantini   solicitou: 
Reiterou  o  pedido  para  a  limpeza  urgente  do  terreno  nos  fundos  da  R. 
Rogério  Gissoni   ;   Pediu  em  nome  dos  moradores   da  Bela  Vista,  Jd. 
Aeroporto e bairros adjacentes , a volta do atendimento da  odontologista 
Agustinha ;  Providências quanto à limpeza e falta de água no bairro dos 
Palomos  ;   Pediu  um requerimento  em nome  de  todos   para  melhores 
condições do serviço público do lixo.      Ver. André Paulino  solicitou : 
Indicação  para  o  Prefeito  trabalhar  em  parceria  da  Prefeitura/população 
para manutenção das ruas.   Reiterou o pedido de melhoria nas condições 
da coleta e transporte do lixo, para os servidores.  Solicitou do Diretor de 
Educação um ônibus maior para transporte dos estudantes universitários. 



Término da creche Pró Infância  ;  Providências quanto ao bambuzal que 
está inclinando , podendo cair no caminho.
 O Ver. José Maria de Paula  solicitou :  Conserto da ponte na divisa de 
Ouro Fino/Borda da mata, próxima à Fazenda Boa Esperança , no Cervo ; 
Patrolamento do Pinhalzinho dos Lopes.
3)Sugeriu à Procuradora do Municipio realizar palestra para explicar sobre 
os biênios . Colocação de fiação de energia elétrica na rua que liga a R. 
Joaquim Chavasco ao Ouro Verde. 
 O Ver. Luiz  Gustavo Machado  solicitou: Colocação de relógio de ponto 
nas unidades de saúde ; Uso de cartão saúde para facilitar o atendimento e 
distribuição  de  remédios  ;  )Reiterou  pedido  à  Justiça  que  agilize  os 
processos dos condenados do mandato anterior.   O Ver. Cícero de Lima 
Braga   solicitou:  Reparos  nas  calçadas  da  R.  Ciro  Carpentieri  ,  no  Jd. 
Centenário ; Limpeza do Parque Caiapó ; Coleta de lixo no Jardim Esperança. 
O  Presidente  da  Câmara  ,  Ver.  José  Camilo  da  Silva   sugeriu  a 
criação da Guarda Civil  Municipal.    Esclareceu mal entendido de que a 
Câmara reuniu-se secretamente para apreciar a Denuncia contra o Prefeito , 
sendo  maledicência  das  pessoas   que  ficam  na  Internet,  muitas  vezes 
desrespeitando pessoas e até os Poderes Públicos, pois divulgaram  fezes 
no logotipo da Câmara.  Protestou veementemente quanto ao desrespeito 
pois os autores da Denuncia foram convidados para comparecer na reunião 
e não vieram, vieram hoje mas já foram embora, pois o nosso trabalho é 
árduo mesmo e cansativo. Todos os Vereadores são homens sérios , dignos 
e não estamos aqui para brincar ou passar o tempo.    Em  seguida  passou-
se à Pauta do Dia :APRESENTAÇÃO 
1)PROJETO DE LEI 2.766 – Dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem 
estar e do sossego público.          2) PROJETO DE  RESOLUÇÃO 003/2014 
-  Autoriza a Câmara Municipal de Ouro Fino a conceder estágio profissional 
a aluno matriculado em curso regular de ensino superior,  curso de nível 
médio  regular  ou  profissionalizante,  bem  como  a  pagar  seguro  e 
contraprestação  na  forma  de  ajuda  de  custo  ou  outra  especificada  em 
convênio e dá outras providências.      VOTAÇÃO:  1)PROJETO DE LEI 
2.764  –Dispõe sobre alterações na lei 2.253/2007 com o objetivo de torná-
la  mais  eficiente,  possibilitando  uma  melhor  urbanização  de  áreas  do 
município. AUTOR: Ver. Milton Silvestre de Oliveira           RESULTADO: 
Aprovado  por  unanimidade.  2)PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO 
002/2014  –   Regulamenta  o  inciso  XVII  do  artigo  18  da  Lei  Orgânica 
Municipal, instituído pela Emenda  001/2013, estabelecendo os requisitos 
necessários para  dar denominação à vias públicas e logradouros. AUTOR: 
Mesa Diretora .  RESULTADO: Aprovado por unanimidade.  3 )PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO 003/2014  - Concede Titulo de Cidadão Honorário 
Ourofinense ao Ilmo. Sr. ILSON JOÃO MARIANO SILVA.    AUTOR: Ver. André 
Paulino.   RESULTADO: Aprovado por unanimidade.
4)REQUERIMENTO 002/2014 – solicita Pronto atendimento Oftalmológico. 
AUTORES: Todos os Vereadores .   RESULTADO: Aprovado por unanimidade. 
5)REQUERIMENTO 003 /2014 – informações do DMAAE contra a falta de 
água no bairro Caneleiras.  AUTORES: Todos os Vereadores .     RESULTADO: 
Aprovado por unanimidade.  Não havendo mais nada a tratar, a sessão 
foi encerrada às 23 h   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 MARÇO  DE 2014.


