
                               ATA DA  13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  02.09.2013. 

Aos dois   dias   do mês de Setembro     , do ano de dois mil e treze, 
às 20 horas, no salão nobre da Câmara Municipal  teve inicio a 13ª 
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.       O Presidente da Câmara, Ver. Bruno 
Zucareli,  deixou  a  palavra  livre  aos  Vereadores  para  seus 
requerimentos  verbais.   O  Ver.  Milton  Silvestre  de  Oliveira 
solicitou:  Agilização  na colocação da ponte no bairro da Penha ; 
Empenho  do  DMAAE  para  regularizar  o  abastecimento  de  água  ; 
Contratação de um bom mecânico para evitar enviar os veículos para 
conserto em Pouso Alegre ; Colocação de mais quatro manilhas na 
estrada de Ouro Fino a Santa Rita, onde houve o desbarrancamento ; 
providências  quanto  aos  animais  soltos  pelas  ruas  da  cidade  ; 
extensão da linha Cervo/Ouro Fino até o Abertão.    Ver. Roberto 
Coltri  solicitou:  colaboração da Prefeitura ao pessoal que participa 
do esporte “Braço de Ouro” , como cessão de espaço para treinos, 
ajuda nas viagens para torneios  ;   Mudança da sede do IMA para 
mais  próximo  da  rede  bancária,  a  pedido  dos  produtores  rurais  ; 
Aumentar  a  lombada  da  Av.  Rio  Branco.   O  Ver.  Paulo  Luiz 
Cantuária solicitou:  Agilização na inauguração do Posto de Saúde do 
Pinhalzinho  dos  Gois  ;  Agradecimentos  as  melhorias  feitas  no 
Pinhalzinho  dos  Gois  e  Capelinha.    O  Ver.  Antonio  José 
Constantini     solicitou   :  Reiterou  pedido  de  contratação  de 
professor  de  Educação  Física  para  as  pré  escolas  ;  Resposta  do 
Prefeito sobre o Programa Balde Cheio ; Audiência pública para exigir 
que o Prefeito cumpra a lei de diárias dos motoristas ; Agilização da 
inauguração da Policlinica ; Melhoria da condição de trabalho para os 
servidores  .      O Ver.  José  Camilo  da Silva  Junior  solicitou  : 
Encaminhar  o  projeto  de  construção  do  Centro  Esportivo  para  a 
Secretaria  de Estado do Esporte  ;  Reparos  nas Quadras  do Jardim 
Expedicionários , São Benedito e no Ginásio Poliesportivo ; Reparos 
nos bloquetes soltos na Rua Marechal Deodoro ; Apoio da Prefeitura 
para o Projeto Minha Casa Minha Vida  para a zona rural.     O Ver. 
José Maria de Paula   solicitou :  Melhorias e aquisição de matérias 
para  o  Campo  do  Alto  ;   Retirada  dos  galhos  que  caíram  dos 
barrancos na R. José Lino Simões ; Caminhões de retirada de entulhos 
cheguem até o bairro São Judas ; Todo cidadão deve limpar o seu 
terreno baldio ; Realização de show Gospel ainda este ano ; Agilização 
na colocação de manilhas para canalização das águas que  descem 
do  São  Judas  para  evitar  enchentes  na  R.  Joaquim  Chavasco  ; 
Providências  do DMAAE  nas Ruas Arnaldo Costa e  João Nogueira, 
Parque dos Moreiras, pois os esgotos estão a céu aberto.     O Ver. 
Márcio Daniel Igídio   solicitou: Construção de calçadas  e reparos 
no calçamento na Rua da Associação e da Escola no bairro Jardim 



Centenário ;  Construção de um calçadão perto do Hilário que dá para 
a subida para o Jd. Centenário ; Sinalização de transito na subida do 
Jardim  Patricia  para  a  Av.  Manuel  Jesuino  de  Carvalho,  pois  ali 
transitam  caminhões  com  cargas  pesadas  que  tem  que  parar  no 
morro,  provocando risco de acidentes  ;   Regularização urgente do 
abastecimento de água no Jd. Belo Horizonte que vem sofrendo há 
anos.    O  Ver.  Cícero  de  Lima  Braga   solicitou:  Sugeriu  aos 
ourofinenses que , ao invés de contribuir com o Criança Esperança, 
contribua com as nossas instituições da cidade, a exemplo das festas 
que ele tem promovido na cidade, e que 30% do lucro vai para essas 
entidades.    Ver. André Paulino solicitou :  Endossou sugestão para 
que o  povo  colabore  com nossas  instituições,  como Apae,  Asilo  e 
Esperança e vida, e outras ; Apelo para a implementação do projeto 
EJA  em Crisólia  ;  Iluminação  em sete  postes  na  Crisólia  que  não 
acendem ; Envio do caminhão pipa uma vez por semana para aguar 
as  palmeiras  de  Crisólia  ;   Mão  de  obra  da  pela  Prefeitura  para 
parceria  com  moradores,  para  conserto  da  ponte  da  Escolinha  ; 
Reiterou pedido para realização de show gospel.
 O Ver. Luiz  Gustavo Machado  solicitou:  Reparos nas pedras 
soltas da Rua Marechal Deodoro ; Organização do trânsito da cidade 
que  está  difícil,  colaborando  para  o  desgaste  do  calçamento  ; 
Agilização  no  abastec  imento  de  água  para  o  Jardim  São  Paulo  ; 
Endossou a necessidade de um professor de educação física para as 
crianças  menores  ;  Mais  atenção  do  Prefeito  com os  pedidos  dos 
Vereadores que representam enxurradas de pedidos e reclamações 
da população.    O Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli 
solicitou:   Colocar  faixas de pedestre em alto relevo,  como as de 
Pouso Alegre ; Iluminação no final da Rua Humaitá ; Destinação, pelo 
Prefeito,  de  verba  do  Estado,  para  preservação  do  Ginásio 
Poliesportivo  ;  Providências  quanto  à  piscina  pública  que  está 
abandonada ; Aquisição de computadores para melhorar o serviço da 
Prefeitura ; Criação do Conselho Municipal de Esportes para fazer o 
controle da arrecadação de aluguéis do Poliesportivo e cuidar de sua 
manutenção ; Contratação de mais um fonoaudiologista para  atender 
no setor de Educação ;  Sugeriu ao Prefeito que compre o espaço 
onde  se  realizou  o  Rodeio  para  construção  de  um  Parque  de 
Exposições ;   Patrolamento na estrada do Pinhalzinho dos Lopes ; 
Poda  de  árvore  na  Rua  São  Vicente.  Falou  da  comemoração  da 
Semana da Pátria,  conclamando toda a população ao exercício  do 
civismo .     Em  seguida  passou-se à Pauta do Dia   : I)  VOTAÇÃO  : 
1)PROJETO DE LEI 2.734  - Dispõe sobre a Política dos Direitos da 
Criança  e  do  Adolescente  de  Ouro  Fino  e  dá  outras  providências. 
Aprovado  por  unanimidade.   2) EMENDA  Á  EMENDA  À  LEI 
ORGÂNICA   -  Acrescenta  artigo   )Autor:  Ver.  Bruno  Zucareli 
RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade.     3)  PROPOSTA  DE 
EMENDA À LEI ORGANICA Nº 001/2013 -  Altera o inciso XXI , do 
art. 69, da Lei Orgânica Municipal e acrescenta o inciso XVII , no art. 
18 do mesmo diploma. ( 2º TURNO DE VOTAÇÃO )      RESULTADO: 
Aprovada por unanimidade,  SALVO EMENDA .  4)     MOÇÃO   DE 



REPÚDIO  Á Meta 4 do PNE, mais conhecida como “ AS APAES 
NÃO  PODEM  ACABAR”    Autor:   Todos  Vereadores 
RESULTADO:  Aprovada por unanimidade.        5)REQUERIMENTO 
017/2013 –  Envio  pela  Prefeitura  da  prestação  de  contas  dos 
adiantamentos  de   Viagens  para  os  motoristas.   AUTOR  :   Todos 
Vereadores    RESULTADO:  Aprovado  unanimemente.  Não  havendo 
mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 22 h 15 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,  02  DE SETEMEBRO     DE 2013. 


