
                            

                         ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  26.05.2014. 

Aos vinte e seis   dias do mês de  Maio  , do ano de dois mil e quatorze, às  
20  h  , presentes todos os Vereadores,  teve inicio a 7ª 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:   Endosso ao abaixo assinado dos moradores do bairro da Cata 
solicitando o desvio do tráfego de veículos pesados que estão danificando 
suas residências ; Endosso ao abaixo assinado dos moradores da R. Antônio 
Gusmão de Oliveira, na Serrinha, onde não tem calçamento, manilhamento 
e nem luz. 
3)Construção de redutor de velocidade na R. Carlos R. Guimarães ; Reparos 
na Rua 10 do Parque dos Moreiras que está toda esburacada e cheia de 
mato ; Sugeriu  ao Diretor de Educação que troque idéias com o Sr. Luciano 
Ferrari  para  criação  de  oficinas  de  cultura  e  artes.     O  Ver.  Milton 
Silvestre de Oliveira  solicitou:  Conserto ou aquisição dos aparelhos de 
fisioterapia que estão estragados há meses ; Passagem de patrol na estrada 
do  Servinho;  providências  quanto  às  faltas,  atrasos  e  falta  de 
responsabilidade dos profissionais da odontologia.       O Ver. Paulo Luiz 
Cantuária  solicitou:   Melhorias  no  bairro  do  Peitudo,  onde  só  30% das 
lâmpadas foram colocadas,  pintura das faixas de transito,  operação tapa 
buracos e reparos na estrada ; Troca dos pranchões  na ponte da Vargem 
Grande ;  Providências quanto ao trator e roçadeira que estão parados e os 
matos fechando as estradas ; Conserto das pontes do Laranjal e do Funil ; 
Construção de dois bueiros e cascalhamento no bairro do Pinhalzinho dos 
Gois  ;   Providências  para  criar  um  acesso  para  os  pacientes  que  são 
transportados de maca do Pronto Atendimento para a Santa Casa.       O 
Ver. Antônio José Constantini  solicitou:  Providências quanto aos bairros 
Peitudos e Caneleiras que estão sem os serviços básicos ;  Colocação de 
manilha e boca de lobo na R.Eloi A. Paulini Miranda com R. José Vicente, nos 
Palomos  ;  Reparos  na  Quadra  de  Esportes  do  Jardim  Expedicionários  ; 
Indicação ao Prefeito para que envie projeto para castração dos animais de 
rua  ;  Passagem  de  máquina,  cascalhamento  e  limpeza  das  laterais  da 
estrada  até  o  Taboão  ;  Reparos  na  ponte  e  iluminação  no  final  da  R. 
Humaitá.       O  Ver. André Paulino  solicitou:  Reativação da fonte da 
Praça N. Sra. da Piedade, em Crisólia.      O Ver. José Maria de Paula 
solicitou: Pedido a Cemig pois falta luz nos bairros Servinho, Feijoal e Lima ,  
2 a 3 vezes por semana. Pedido ao DEMAAE para que apresse o serviço de 
rede de esgoto na Rua 7  ,  Rua 10 e R.  Arnaldo Costa,  no Jardim Ouro 
Verde ; Limpeza urgente e  pintura das guias das ruas no São Judas e Ouro 



Verde  ;  Atenção para o fato que os bairros São Judas e Ouro Verde não 
terem  Quadra  de  Esporte  ;  Reparos  na  parte  de  madeira  da  ponte  do 
Laranjal.      O Ver. Márcio Daniel  Igidio  solicitou:  Designação de mais 
funcionários  para  fazer  o  cadastro  para  o  CARTÃO  SUS   e  o  CARTÃO 
MUNICIPAL ; Promoção de uma nova avaliação das pessoas que recebem 
Bolsa Familia, pois há muita gente que não  precisa e continua recebendo ; 
Atenção para as reclamações de pais e professoras sobre a falta de bons 
modos com que são tratados pelos chefes da Educação ;  Construção de 
ponte  na  Rua  beira  linha  férrea,onde  existe  apenas  uma  pinguela  sem 
condições  de  uso  ;  Colocação  de  Placa  de  sinalização  e  redutor  de 
velocidade na R. Manuel Jesuino de Carvalho esquina com entrada do Jardim 
Patricia.      O Ver. Luiz  Gustavo Machado  solicitou : Pedido de  reparos 
no calçamento na subida para o Tênis Club, defronte  à residência do Sr. 
Rinaldi ; Dedetização da UBS da Escola E. Francisco Ribeiro da Fonseca ; 
Melhorias e manutenção do Parque Caiapó ; Providências quanto à firma de 
reciclagem no  Jd.  Independência,  pois  manipulam  o  lixo  nas  calçadas  ; 
Substituição  dos  aparelhos  de  fisioterapia  que  estão  estragadas  com 
urgência ; Melhorias na iluminação na Rua Humaitá ;  Instalação de relógio 
de ponto para todos os servidores públicos, de todos os setores.       O Ver. 
Roberto  Coltri   solicitou  :  Poda  das  árvores  e  conserto  dos  bancos 
quebrados no Jd. Expedicionários ; Construção da pista de skait  ;   Compra 
de novos aparelhos para fisioterapia ; Apoio da Prefeitura para os meninos 
que disputam Queda de Braço.     O Ver. Cícero de Lima Braga  solicitou: 
1)Passagem  de  patrol  na  estrada  do  Peitudo.      O   Presidente  da 
Câmara , Ver. José Camilo da Silva  solicitou : Obras de calçamento na 
R. Amarilis Favilla, cuja maioria dos terrenos é do DMAAE ;  Agilização do 
calçamento das ruas do Jd. São Paulo e Jd. Belo Horizonte ;  Maior atenção 
para a Escola Benedito Bras Consentino, que se encontra com vazamento 
nos banheiros, esgoto entupido, não tem internet, embora tenha recebido 
vários computadores e, nas salas onde funcionam mais de um ano letivo, 
precisa de monitora para auxiliar ;  Passagem de patrol e cascalhamento na 
estrada da Crisólia,  Taguá,  Taboão ,  Escolinha ,  Barra,  São José,  Calixto, 
Capinzal e Morro da Cava ;  Melhorias nos lagos da cidade. 
 Passou-se à Pauta do Dia :   I)  APRESENTAÇÃO:     1)PROJETO DE LEI 
2.791   -   Institui  o  título  “Mérito  Esportivo  Ciro  Cândido  dos  Santos” 
(Retirado  a  pedido  do  autor.  Retirado  pelo  autor  Ver.  André  Paulino. 
2)PROJETO DE LEI 2.790 –  Cria o Distrito Peitudo no Municipio de Ouro 
Fino/MG.              II)  VOTAÇÃO:    PROJETO DE LEI 2.785 -  Autoriza a 
abertura de Credito Suplementar – Excesso de Arrecadação ao Orçamento 
Municipal  para  o  corrente  exercício.  AUTOR:  Prefeito  Municipal  . 
RESULTADO: Aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI 2.789 – Altera 
a Lei  2.555/2014.    AUTOR: Mesa Diretora.   RESULTADO: Aprovado por 
unanimidade.     3)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 009/2014 – 
Denomina de Rua Antônio Ribeiro do Vale, a Rua 9  do Loteamento Jardim 
Esperança,bairro  Santa  Rita,   nesta  cidade.  AUTOR:  Ver.  Cícero  de  Lima 
Braga.       RESULTADO: Aprovado por unanimidade.  4)REQUERIMENTO 
012/2014   -  solicita  informações  sobre  estudo  geotécnico  da  Av. 
Perimetral.   Autor: Antonio Jose Constantini  .            RESULTADO: Aprovado 
por unanimidade.
5)REQUERIMENTO 013/2014 – informações sobre a derrubada da Quadra 
de Esportes do Jardim São Paulo.    AUTOR: José Camilo e Márcio  Daniel .  
RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade.        6)REQUERIMENTO 
014/2014 – informações sobre uso indevido de veículo oficial da Prefeitura. 
AUTOR:  Antonio  José   Constantini.     RESULTADO:  Aprovado  por 



unanimidade.      7)REQUERIMENTO 015/2014  –  Informações  sobre  a 
prestação  de  contas  dos  3  ultimos  meses  da  Santa  Casa  e  do  Pronto 
Atendimento.   AUTOR: Mesa Diretora                                  RESULTADO:  
Aprovado por unanimidade.         Não havendo mais nada a tratar, a 
sessão  foi  encerrada  às  22  h  e  10  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,   26 DE 
MAIO   DE 2014.


