
                                ATA DA  11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 

                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  05.08.2013. 

Aos  cinco dias   do mês de Agosto    , do ano de dois mil e treze, às 
20 horas, no salão nobre da Câmara Municipal  teve inicio a 11ª 
Sessão  Ordinária  da  33ª  Legislatura  ,   presentes  todos  os 
Vereadores.          O Secretário da Mesa apresentou a Pauta do Dia, 
sendo procedido pela Leitura da ata da sessão anterior, a qual foi 
aprovada pela  unanimidade dos  Vereadores.      Foram lidas  as 
correspondências  da  semana,  pela  Coordenadora  Geral.      O 
Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli, deixou a palavra livre 
aos Vereadores para seus requerimentos verbais.  O Ver. Milton 
Silvestre de Oliveira  solicitou:  Contratação de mais funcionário 
para  a  limpeza  pública  ;  Passagem  de  caminhão  pipa  e 
cascalhamento em frente ao restaurante do Sr. Josué, na Capelinha 
;   Reparos  urgentes  nas estradas da Vendinha e do Cervo,  que 
estão  em  péssimo  estado  ;   Fornecimento,  pelo  departamento 
competente da Prefeitura,  de orçamentos e  notas  dos consertos 
das máquinas e caminhões ; Reclamação do serviço prestado pela 
AMARP ;   Colocação de lombada na  R.  Marechal  Deodoro,  pois, 
segundo uma moradora , sua casa está caindo. .    Ver. Roberto 
Coltri  solicitou:  Reforma do prédio da NAIAOF, trocar as portas , 
colocar vidros nas janelas, reforma da Quadra de Esportes, reforma 
dos banheiros e pintura.   O Ver. Paulo Luiz Cantuária solicitou: 
Passagem de patrol e cascalhamento nos bairros Vendinha e Funil 
e  Farias  ;  Cascalhamento  de  trecho  que  ficou  sem  fazer  no 
Pinhalzinho dos Goes,  Cunhas e Serra  ;   Sugeriu  que o Prefeito 
proceda à retirada e preparo do cascalho  antes das chuvas.   O 
Ver. Antonio José Constantini    solicitou  :  1)Pediu que dos 512 
mil  reais,   destinados  à  Saude,  estude-se  a  possibilidade  da 
construção de uma UBS para servir a Penha , Glória e o Abertão, 
onde poderão até aproveitar os prédios das escolas abandonadas. 
O Ver.  José  Camilo  da  Silva  Junior  solicitou  :   Reparos  no 
imenso  buraco  existente  na  R.  Rogério  Batista  Gomes,  onde 
colocaram até uma estatua do João Buracão ; Conserto do relógio 
em  nome  do  Supermercado  abaixo  do  Pavilhão  das  Malhas  ; 
Contratação de mais uma fonoaudióloga  parta atender às crianças 
em fase de alfabetização ;  Reparos ou retirada da escada na rua 
dos fundos do Montanhês, pois é extremamente perigosa.     O 
Ver.  José Maria  de Paula   solicitou  :   1)Melhoria  no  trabalho 
executado pela máquina da AMARPI ;  Reparos na escada do Jardim 
Ouro Verde ; Recolocação dos bloquetes em frente ao Bar do Pedro 
Salgado, na R. 13 de Maio ;  Verificar como é feita a parte mecânica 
das máquinas,  pois  trabalham 4 horas e  fundem os motores  de 
novo.  O  Ver.  Márcio  Daniel  Igídio   solicitou:  Reclamou  da 



demora da Cisamesp e da Policlinica,  pois a saúde do município 
anda  muito  deficiente  e  os  problemas  do  povo  são  muitos  ; 
Aumento  urgente  do  Cemitério,  pois  não  há  onde  enterrar  os 
mortos  ; Troca da ponte do Jardim Aeroporto que está toda podre; 
Reparos  nas  estradas  dos  bairros  Cervinho,  Abertão  ,  Glória  e 
Vargem  Grande.        O  Ver.  Cícero  Braga  solicitou  : 
mellhoramento da Pista de Skayt e colocação das lâmpadas que já 
foram compradas.        Ver. André Paulino solicitou : Aquisição de 
itens que faltam na Pré Escola da Crisólia,  tais  como televisor  , 
DVD,mesa adequada, cadeira adequada, brinquedos didáticos e um 
bebedouro ; Retificou o pedido de permanência do SR. Israel Vilela 
em  Crisólia  ;  Resposta  do  Requerimento  sobre  as  diárias  dos 
motoristas da Prefeitura ;   Envio do Caminhão pipa 3 vezes por 
semana para aguar a Praça da Av. Guarda Mor Lustosa.   O Ver. 
Luiz   Gustavo  Machado   solicitou  :  Prestação  de  contas  dos 
gastos com o Rodeio para a próxima sessão ordinária ;  Reparos 
nos  calçamentos  danificados  da  cidade.       O Presidente da 
Câmara, Ver. Bruno Zucareli    solicitou:   1)Pediu ao povo que 
use o Disk Cidadão para fazer seus pedidos  ;   Providências  do 
DMAAE para solucionar a falta de água no Jardim Belo Horizonte, 
onde as 3 caixas estão vazias e na R. Benedito Ramos Muniz falta 
água todo dia ; pedido de prestação de contas da Prefeitura nos 
gastos com mecânica ;  providencias na Rua Marechal Deodoro.  
Demonstrou  sua  satisfação  porque  a  Câmara  nunca  esteve  tão 
atuante, fiscalizadora e numa união com o único objetivo: o povo. 
Falou  das  próximas  realizações  que  irão  acontecer  na  Câmara 
como:  Palestra  sobre  prevenção  de  incêndio,  inauguração  do 
Programa “informática para todos “,  Câmara Itinerante no bairro 
do Peitudos ; na próxima Audiência pública iniciará uma série de 
sabatinas do Secretariado  do municpio.   Convidou a todos para 
que  visitem  o  Portal  da  Transparência  no  site  da  Câmara  para 
acompanhar o trabalho do Legislativo.   Em  seguida  passou-se à 
Pauta do Dia   : I)  VOTAÇÃO   :  1)PROJETO DE LEI 2.729  – 
Dispõe  sobre  a  criação  da  função  gratificada  de  Professor  de 
Informática.  O Presidente da Câmara explicou que se trata de uma 
função gratificada para a Assessora de Informática que irá também 
exercer  outras  funções  no  Programa  Informática  para  todos. 
AUTOR:  Mesa  Diretora  .     RESULTADO:    Aprovado  por 
unanimidade.       2)PROJETO  DE  DECRETO  EGISLATIVO 
009/2013 -  Concede Título de Cidadão Honorário Ourofinense ao 
Ilmo. Sr. Silvio Antônio Félix. Os Vereadores Paulo Cantuária, Milton 
Silvestre,  Roberto  Coltri,  José  Maria  e  Camilo  parabenizaram  o 
Presidente  Bruno  Zucareli  pela  iniciativa  e  teceram  elogios  à 
pessoa  do  homenageado.   Em  votação  recebeu  aprovação 
unânime. Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada 
às 22 h 30 min.  e eu, André Paulino, Secretário da Mesa, lavrei a 
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 
demais Vereadores. OURO FINO,  05 DE AGOSTO    DE 2013. 


