
                            

                         ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  30.06.2014. 

Aos trinta    dias do mês de  junho  , do ano de dois mil e quatorze, às 20 
h  ,ausente apenas o Presidente José Camilo da Silva Junior por motivos de 
saúde,,  teve inicio a 9ª Sessão Ordinária do ano de 2014, sendo presidida 
pelo  Vice  Presidente  Cícero  de  Lima  Braga.       O  Secretário  da  Mesa 
apresentou  a  Pauta  do Dia.     Foi  lida  a  ata  da sessão anterior,  sendo 
devidamente aprovada por todos .  A Assessora Parlamentar   fez a leitura 
das correspondências.         O Presidente da Câmara em exercício, Cícero de 
Lima  Braga    ,   deixou  a  palavra  livre  aos  Vereadores  para  seus 
requerimentos verbais.  O Ver. Bruno Zucareli   solicitou: Uso imediato da 
UTI móvel  doada ao município ; expansão do serviço de asfaltamento que 
foi feito na Av. Marechal Deodoro para outras ruas da cidade.; Construção 
de passarela elevada na AV. Guarda Mor Lustosa; Indicação ao Diretor de 
Educação para implantação de programa de multas educativas, feitas por 
estudantes, para informar os motoristas; Coleta de lixo no bairro da Serrinha 
; Falta de segurança pública em todos os bairros rurais, portanto tem que se 
ter um aumento do efetivo da PM.      O Ver. Milton Silvestre de Oliveira 
solicitou: reiterou o requerimento para contratação do Sr. Luciano Fuzari ; 
promoção de debates em busca de solução para  o problema do alcoolismo 
na  cidade,  o  que  leva  para  as  drogas  com mais  facilidade;  Reparos  no 
trecho de ligação da Av.  Guarda Mor Lustosa com a Av. Ciro Gonçalves, 
onde os blocos estão saindo; Passagem de patrol na estrada do Servinho; 
Agilização  do  sistema  de  senhas  para  a  confecção  do  Cartão  SUS  ; 
Construção  de  passarela  elevada  na  R.  Cel.  João  Ribeiro,  na  descida, 
Compra de material de trabalho para a Defesa Civil;  Colocação de canos 
novos  na  Escola  da  Penha,  onde  falta  água.       O Ver.  Paulo  Luiz 
Cantuária  solicitou:   urgência  na melhoria  do  sistema de confecção  do 
Cartão  do SUS;  Col0cação de pranchões nas  pontes do Funil  e  Laranjal; 
Reparos na ponte do bairro Santa Izabel que recebeu a madeira necessária, 
em doação ; Passagem de patrol no Funil, Almas e Pinhalzinho dos Lopes; 
término do patrolamento e cascalhamento no Pinhalzinho dos Gois e Cunhas 
;    passagem da Roçadeira  para limpeza do mato nos acostamento  das 
estradas, antes do patrolamento.        O Ver. Antônio José Constantini 
solicitou:   cópia  da  contratação  da  transação  da  venda  da  folha  de 
pagamento dos servidores da Prefeitura com a Caixa Economica Federal e o 
destino da aplicação desta trannsação; Conserto e manutenção da calçada 
do Predio da Prefeitura nos Capuchinhos, onde trafegam pessoas idosas e 
doentes;  requerimento para que o Executivo indique dois servidores para o 
Conselho de Defesa dos Animais; aquisição de material para a Defesa Civil; 
sugeriu  elaboração  de  projeto  de  lei  proibindo  a  eutanásia  de  animais. 
O  Ver. André Paulino solicitou:  patrolamento da estrada de Caneleiras, 
antes da festa do dia 06 ;   Apoio da Prefeitura para a SOPAMA e a Defesa 



Civil.     O Ver. José Maria de Paula   solicitou:  Melhoria no agendamento 
para o ortopedista e a contratação de mais um , pois a demanda é grande 
nesse setor ;  Passagem de patrol,  com urgência na estrada do trevo da 
Sadokin até depois da propriedade do Pastor Douglas;   Passagem de patrol 
no Matão de Cima; fiscalização da Policia Militar para que os veículos não 
estacionem nas passarelas elevadas.         O Ver. Márcio Daniel  Igidio 
solicitou: funcionamento da iluminação do trevo do Shimoda até o Jardim 
Patrícia  ;  Limpeza  dos  matos  nas  estradas  do  Limeira  ao  Feijoal; 
asfaltamento no Peitudos e Caneleiras; asfaltar a entrada do Jardim Patrícia 
que está cheia de buracos.            O Ver. Luiz  Gustavo Machado 
solicitou : Ofício para o Comandante da Policia Militar solicitando ação mais 
rigorosa contra os veículos que poluem mais a cidade; em virtude da falta 
de profissionais para atender nos consultórios odontológicos das escolas, 
será feito um Centro de Atendimento Odontológico ; solicitar a presença do 
Coordenador  de  Odontologia,  Sr.  Alessandro,  para  fazer  uso  da  Tribuna 
livre;  aquisição de equipamentos para a Defesa Civil; Calçamento das ruas 
do Jardim São Paulo ; Patrolamento nas estradas viscinais que dão acesso às 
propriedades  dos  senhores  Fernando  Baratela,  Gentil  e  José  Antonio 
Nardino.         O Ver. Roberto Coltri   solicitou :  asfaltamento do trecho 
que ficou sem fazer, no bairro Burza ; Asfaltamento do Peitudos e Caneleiras 
O  Presidente da Câmara em exercício , Ver. Cícero de Lima Braga 
anunciou todos os eventos culturais do mês de Julho  e do Rodeio.   Passou-
se à Pauta do Dia :   I) APRESENTAÇÃO:     1)PROJETO DE LEI  2.799  - 
Autoriza a doação de imóvel que especifica ao Rotary Club de Ouro Fino. 
2)PROJETO DE LEI 2.800 –  Autoriza a inclusão  de entidade de caráter 
educacional .  3) Projeto de Lei 2.801 –  Autoriza a inclusão de Ação em 
Programa  do  PPA  e  a  abertura  de  Crédito  Especial,  em  favor  do 
Departamento  de  Educação,  no  valor  de  R$4.800,00  para  fim  que 
especifica.                    II)  VOTAÇÃO:    1)PROJETO DE LEI 2.791  - Altera 
o perímetro urbano do município e dá outras providencias.  Aprovado por 
unanimidade.   2)PROJETO DE LEI 2.792 –  Autoriza o adiantamento de 
pagamento  proporcional  da  gratificação  natalina  aos  servidores  públicos 
municipais ativos e inativos. Aprovado por unanimidade.  3)PROJETO DE 
LEI 2.796 –  Dispõe sobre Ruídos Urbanos e Proteção do bem estar e do 
Sossego  Público.    Aprovado  salvo  abstenção  do  Vereador  Antônio  José 
Constantini.  4)PROJETO DE LEI 2.797 – Declara de Utilidade Pública o 
Coral Cantus Lux e dá outras providências.  Aprovado por unanimidade.  5) 
PROJETO  DE  LEI  2.798  –  Atualiza  e  altera  a  tabela  de  vencimentos 
previsto no Anexo III da Lei 1.518/91 e dá outras providencias. Aprovado por 
unanimidade.    6)PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  014/2014  – 
Denominação de Rua Luiz Tumioto Neto, a  Rua 08 do loteamento Jardim 
Esperança,  bairro  Santa  Rita,  nesta  cidade.  Aprovado  por  unanimidade. 
7)PROJETO  DE  LEI  2.784  – Dispõe  sobre  a  LDO  –  Lei  de  Diretrizes 
Orçamentárias  para o exercício de 2015.             Não havendo mais nada 
a tratar, a sessão foi encerrada às 22 h e 55 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, 
30 DE JUNHO  DE 2014.


