
                            

                         ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  07.04.2014. 

Aos sete    dias do mês de  Abril    , do ano de dois mil e quatorze, às 20  hs 
, ausentes os Vereadores Antônio José Constantini  e Márcio Daniel Igídio , 
devidamente justificada  ,  teve inicio a 4ª 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 Presidente da Câmara, Ver.José 
Camilo da Silva Junior ,  deixou a palavra livre aos Vereadores para seus 
requerimentos  verbais.   O Ver.  Bruno  Zucareli   solicitou:   Pedido  de 
providências  à   VIVO  para  melhoria  do  sinal  e  do  serviço  prestado   ; 
Providências quanto à falta de água na Rua Firmino Junqueira ; Sugestão ao 
Executivo  para  que  proíba  o  comércio  ambulante  feito  por  pessoas  de 
outras cidades ; Obras para vazão das águas pluvias, passagem de máquina 
e  cascallhamento  nos  3  morros  da  estrada  do  Pinhalzinho  dos  Lopes  ; 
Limpeza e reparos no Parque Caiapó ; Solução urgente quanto à área dos 
fundos da R. Rogério Gissoni, cujos matos abrigam todo tipo de insetos e 
outros animais .   O Ver. Milton Silvestre de Oliveira  solicitou:  Limpeza 
dos terrenos do lado e de cima do Posto Girassol ; Reparos no calçamento 
da R. Francisco Sales  ;  Melhorias no calçamento da R. Pedro José de Melo ; 
Providencia de transporte escolar para os 25 alunos da Escola Delorme que 
fazem aulas de natação  às terças e quintas feiras  ;  Pediu ao Presidente 
que retorne à Pauta o projeto referente à coleta de entulhos.     O Ver. 
Paulo Luiz Cantuária  solicitou:  Construção de lombadas no Pinhalzinho 
dos Gois  ; Agilizar a abertura do Posto de Saude do Pinhalzinho dos Gois ; 
Atenção para o pior problema da zona rural  que é o cascalhamento das 
estradas ;  Contratação de mais funcionários para limpeza da cidade e da 
zona rural ;  Passar o trator com roçadeira nas laterais das estradas rurais . 
Ver. André Paulino solicitou: Providencia de um engenheiro para executar 
a obra da creche da Crisólia , o que se espera há 5 anos ; Limpeza da fonte 
luminosa  ;  Cascalhamento das estradas rurais, pois no Taboão pode-se 
conseguir  o  cascalho  sem custo  ;  Construção  de  sanitários  na Praça  da 
Crisólia ;   Endossou o pedido para melhoria do serviço de telefonia celular 
da VIVO ; Aumento das consultas oftalmológicas.      O Ver. José Maria de 
Paula   solicitou  :  Apoio  dos  Vereadores  para  intervir  na  agilização  de 
consultas  e  exames  ;  Limpeza  dos  entulhos  na  Av.  da  Saudade, 
provenientes da limpeza do Campo do Alto.      O Ver. Luiz  Gustavo 
Machado  solicitou:  Interdição  das  Ruas  Benedito Caetano de Freitas e 
José Alberto de Lima, para as crianças brincarem  ;   Reabilitação do viveiro 
de mudas  ;  Limpeza das margens da estrada para a Capelinha, facilitando 
o acesso de pedestres e ciclistas ;  Providência de transporte escolar para os 
alunos  da  Penha  que  fazem parte  do  Programa  Reinventando,  na  E.  E. 
Francisco Ribeiro da Fonseca ; Abertura da saída de água na mina da Rua 



José Lino Simões.      O Ver. Cícero de Lima Braga  solicitou: Providências 
quanto a falta de água no Jardim Independência.
2)Contratação de mais  varredores para atender a demanda do trabalho ; 
Iluminação da Rua Palmácio Buti ;   Pedido ao Executivo para auxiliar  na 
doação de mil apostilas para o PROERD, pois o Governo Estadual deixou de 
enviar.     O  Presidente  da  Câmara  ,  Ver.  José  Camilo  da  Silva 
solicitou:   Reparos urgentes no trecho no Taguá que faz parte do Caminho 
da Fé ;  Construção de guarita no ponto de ônibus do Taguá ; Pediu apoio 
dos  colegas  para  encaminharem  pedido  a  Cemig  para  fornecimento  de 
energia  elétrica  para  a  Sra.  Julia,  no  Feijoal,  que  espera  há dois  anos  ; 
Melhorias na Escola da Penha ; Término e melhorias na Escola de São José ; 
Endosso ao pedido para reativação do viveiro de mudas ; Melhoria total, 
inclusive iluminação,  no Parque Caiapó ;  Solução para os  problemas do 
Jardim Burza.          Passou-se à Pauta do Dia  :   I)  APRESENTAÇÃO: 
1)PROJETO DE LEI 2.780 – Institui a Semana do Evangélico e regulamenta 
a Marcha para  Jesus,  instituída pela  Lei  2.234/06,  no município  de Ouro 
Fino/MG.    II)  VOTAÇÃO:    1)VETO AO PROJETO DE LEI 2.764 – que 
dispõe sobre alterações na Lei 2.253/2007.     AUTOR: Prefeito Municipal . 
RESULTADO:  Rejeitado  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,  07 DE ABRIL 
DE 2014.


