
                            

                         ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  28.04.2014. 

Aos vinte e oito     dias do mês de  Abril    , do ano de dois mil e quatorze, às  
20  h  , ausente o Vereador José Maria de Paula,  teve inicio a 5ª 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. 
Antônio José Constantini , relator da Comissão de Direitos Humanos, Defesa 
do Consumidor e Assistência Social, apresentou o 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  solicitou:  Demolição da creche do Jardim Centenário para nova 
construção ; Pediu ao povo que procurem seus direitos no Procon Câmara  ; 
Passagem de máquina nas estradas da Capelinha a Ponte Preta e na Ponte 
Branca.
4)Providencias  quanto  à  constante  falta  de  água  na  Capelinha  ; 
Interferência  dos  Vereadores  do  PT  pois  o  problema  da  Caneleiras  e 
Peitudos dependo da agilização do PAC2 .    O Ver. Milton Silvestre de 
Oliveira   solicitou:   Reparos  na  Escola  Pe.  Omar  Cyrillo,  tais  como 
construção de novo banheiro, bem como reforma dos outros, colocação de 
toldos e cobertura no galpão  ;  Contratação de mão de obra para coleta de 
lixo  e  varredor  para  as  ruas  ;  Reparos  no  calçamento  de  trecho  da  R. 
Francisco Sales  ;  Pintura e sinalização das lombadas da cidade.
5)colocar em uso as duas ambulâncias que estão guardadas .     O Ver. 
Paulo Luiz Cantuária solicitou:  Cascalhamento do Funil, Pinhalzinho dos 
Lopes,  Laranjal,  Almas  e  Farias  ;  Patrolamento  e  cascalhamento  do 
Pinhalzinho dos Gois  ;  Contratação de funcionários pois  os bairros  estão 
muito sujos .   O Ver. Antônio José Constantini  solicitou:  Explicação do 
Executivo  sobre  a  presença  de  um  veículo  saveiro,  da  Prefeitura, 
estacionado num final de semana no Shopping em Pouso Alegre  ; Requereu 
um estudo geotécnico da obra da Av. Perimetral  .   O  Ver. André Paulino 
solicitou:  Reiterou pedido de construção de banheiros na Praça da Crisólia ; 
Solicitou  requerimento  da  Câmara  sobre  a  demora  para  marcar  uma 
consulta oftalmológica que chega a demorar até seis meses ;  Patrolamento 
da estrada do Peitudos e de São José ao Taboão.  O Ver. Márcio Daniel 
Igidio  solicitou:  Fiscalização dos veículos que estão estacionando sobre a 
passarela elevada, perto dos Capuchinhos e em frente da Caixa Economica ; 
Esclarecimentos sobre a demolição da Quadra e do vestiário do Jardim São 
Paulo  que  se  transformou  em  um  monte  de  entulho   ;  Denunciar  ao 
Ministério Público o aumento de 100% na taxa de iluminação pública  ; 
Providencias da Vigilância Sanitária quanto aos animais soltos pelo Jardim 
Belo Horizonte ; Providências quanto a conta de luz da Santa Casa que está 
na Justiça, prestes a ser cortada e acabaremos ficando sem nosso Hospital. 



O Ver.  Luiz   Gustavo  Machado   solicitou  :  Limpeza  das  laterais  da 
estrada da Capelinha ; Reparos na estrada da Ponte Preta ; Explicação do 
Prefeito sobre a verba de 150 mil recebida pelo Deputado Grilo e não foi 
usada  para  a  compra  dos  equipamentos  a  que  se  destinava.   O  Ver. 
Roberto Coltri   solicitou: Providencias quanto à situação vergonhosa de 
abandono do Peitudos;    Reparos urgentes no Jardim Burza ; Construção de 
uma rotatória no Jardim Burza.  
O Ver. Cícero de Lima Braga  solicitou:  Passagem de máquina na Rua 
Beira Linha, próxima do Bar do Marcelo  ; Colocação de dois bueiros na R. 
Dom Pedro.       O  Presidente da Câmara , Ver. José Camilo da Silva 
solicitou:   Investimento  para  reativar  o  Teatro  Municipal  ;  Reparos  nas 
estradas  rurais,  em  São  José,  Crochiquia,  Taguá,  Taboão  ;  Reforma  e 
instalação de internet na Escola de São José ;  Construção de um Trevo, 
redutores ou radar no Jardim Burza ; Roçar o mato da estrada da Capelinha ; 
Reforma da Quadra do Jardim Expedicionários ;  Providencias no fundo do 
Posto  de  Saúde  do  Jardim  São  Paulo  onde  estão  demolindo  tudo. 
Passou-se à Pauta do Dia  :   I)  APRESENTAÇÃO:     1)PROJETO DE LEI 
2.781  –  Altera  as  Leis  1.518/91,  1761/97  e  2330/08  e  dá  outras 
providencias.     2)PROJETO DE LEI 2.783 – Institui o Programa de Parceria 
Entre o Poder Executivo Municipal e a Comunidade para Realizar Obras de 
Calçamento em vias públicas do nosso município.          II)  VOTAÇÃO: 
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.   AUTOR:  Ver.  André  Paulino.   O  Ver.  Antônio  José  Constantini 
posicionou-se  contrário  ao  artigo  3º  do  projeto,  por  prever  ajuda  do 
Executivo. O Presidente da Câmara  , tendo consultado o Plenário , colocou 
em votação a supressão do  artigo 3º do Projeto, recebendo apenas um voto 
a favor,  do Ver.  Antônio José Constantini.  Passou-se então à votação do 
Projeto de Lei 2.780 na sua íntegra, recebendo aprovação pela unanimidade 
dos votos.             2)PROJETO DE LEI 2.782 – Autoriza o acréscimo de 
subvenções  às  Associações  de  Assistência  Social  e  às  entidades  de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente.     AUTOR: Prefeito Municipal  . 
RESULTADO: Aprovado por unanimidade. 
3)REQUERIMENTO  007/2014  –  solicita  à  Cemig  providencias  quanto 
queda  de  eletricidade  no  bairro  Santa  Isabel.       AUTORES:  Todos  os 
Vereadores.       RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade   dos  votos  . 
Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 22 h e 35 
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,  28 DE ABRIL   DE 2014.


