
                                ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA CÂMARA  

                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM 18.02.2013.  

Aos dezoito dias do mês de março, do ano de dois mil e treze, às 20 horas, no salão 

nobre da Câmara Municipal  teve inicio a 1ª Sessão Ordinária da 33ª Legislatura , 

presentes todos os Vereadores.  Em seguida  a leitura do versículo da Escritura Sagrada 

foi  entoado o Hino Nacional Brasileiro. O Secretário da Mesa apresentou a Pauta do 

Dia, sendo procedido pela Leitura da ata da sessão anterior, feita pela Assessora da 

Câmara, a qual foi devidamente aprovada.  Foi apresentado um resumo das 

correspondências da quinzena: comunicados dos Ministérios da Saúde  e Educação 

sobre repasses de verba para Ouro Fino ; dois ofícios do Dep. Dalmo Ribeiro Silva 

convidando os Vereadores para uma visita ao Centro de Atendimento do Cidadão –

CAC -  e outro acusando recebimento de ofício da Câmara solicitando verba para 

maquinários e que está empreendendo esforços nesse sentido; oficio do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais solicitando apoio da Câmara para aplicação de 

percentual do reajuste salarial ao auxílio alimentação.   O Presidente da Câmara, Ver. 

Bruno Zucareli, deixou a palavra livre aos Vereadores para seus requerimentos verbais.  

O Ver. Milton Silvestre de Oliveira pediu aos vereadores o apoio total para os 

trabalhadores rurais que não têm incentivo nenhum dos nossos governantes, inclusive 

tendo mandado ao Prefeito uma Indicação para colocar no Còdigo de Postura uma 

sessão sobre Áreas Rurais. Criticou o Ministro da Agricultura , Dep. Mendes Ribeiro, 

que deveria ser agrônomo e não advogado. Comentou que a Prefeitura só pode ajudá-

los no mínimo que eles merecem, conservando estradas rurais , mas nem isso tem tido 

condição de fazer pela difícil situação financeira.  Eles também precisam de assistência 

médica, odontológica e principalmente respeito no atendimento.  Enfatizou a 

necessidade do respeito que os trabalhadores rurais merecem de todos pois são eles 

que colocam os alimentos em nossas mesas, mas a Presidência, o Senado e os 

Deputados  não olham com carinho para essa classe trabalhadora e sofrida.  Falou das 

dificuldades que se encontram na zona rural que são muitas e , sem incentivo, daqui a 

10 anos ou menos, não teremos mais nenhum trabalhador rural, portanto, temos que 

batalhar agora para que isso não venha a acontecer, pois eles acabam vindo para a 

cidade.  Disse que muitas pessoas reclamam que um  real por um  litro de leite é muito 

caro, no entanto, pagam cinco reais por uma cerveja e de dois a seis reais por uma 

maço de cigarro e não reclamam.  Apresentou suas reivindicações ao Prefeito: 

Denominação de RUA FERDINANDO MARCILIIO, para a rua do Jardim Hebenezer, que é 

conhecida como viela, pois o homenageado  foi um dos fundadores do Circulo Italiano. 

; Denominação de alguma rua da cidade  como RUA JOSÉ ROBERTO DA SILVA, que foi 

conhecido como Calceteiro; Denominar também alguma rua como RUA ORLANDO 

ZERBINATTI, pois  ele foi Juiz de Paz na cidade ;  que se tenha um local no centro da 

cidade para os idosos pegarem seus passes de ônibus, pois têm de atravessar a pista 

para pegá-los ; providências para construção de calçada na Praça Osmir Butti, no BNH, 



pois ali ficam a creche e a Associação  e as crianças têm que andar na rua.  O Ver. 

Roberto Coltri  inicialmente agradeceu os 349 votos  prometendo que irá trabalhar 

com vontade e simplicidade.  Pediu providências para:  abaixo assinado solicitando 

reparos nos calçamentos da Rua 13 de Maio, Av. dos Palomos e Bela Vista ; promover 

o reconhecimento de Utilidade Pública para a Defesa Civil de Ouro Fino ; Pintura das 

faixas de trânsito; passagem do caminhão de coleta de lixo mais vezes no Jardim 

Terezinha;  construção de 3 lombadas na Rua Marechal Deodoro.  O Ver. Paulo Luiz 

Cantuária comentou que esteve andando nos bairros rurais e todos estão em péssimas 

condições, embora a condição da Prefeitura seja muito precária, mas assim que as 

chuvas pararem irão começar os patrolamentos das estradas  e o escoamento das 

águas pluviais, além do desentupimento dos bueiros das estradas.  Parabenizou os 

organizadores do Carnaval em Ouro Fino, parabenizando também pela vinda da Escola 

de Samba de São Paulo que foi a vencedora e abrilhantou nosso carnaval. O Ver. 

Antonio José Constantini ,inicialmente agradeceu a todos os servidores municipais 

que responderam de pronto nos momentos mais difíceis da administração.  

Parabenizou os servidores e a ação do Sindicato , que está cuidando de um pacote de 

medidas que afetaram duramente o funcionalismo, principalmente a retirado do 

adicional de insalubridade se aviso prévio e sem o oferecimento de EPIs aos 

trabalhadores) , concluindo que espera que esse arroxo tenha conseqüências positivas 

, pois faltou critérios, e os servidores que se sentirem desrespeitados , prejudicados ou 

ameaçados que não se intimidem e procurem o Sindicato.  Falou de seu encontro com 

o Dep. Odair Cunha, juntamente com o colega Márcio Daniel e o Prefeito , mostrando 

que nosso compromisso hoje é com Ouro Fino. O Dep. Odair é pessoa de muita 

influência no Governo Federal  e se mostrou muito sensibilizado com a situação de 

Ouro Fino e demonstrou interesse em ajudar.  Endossou o pedido para providências 

para o bairro dos Palomos. Falou dos requerimentos  propostos por ele e que serão 

votados em que cobra a observância da Ficha Limpa nas contratações da Prefeitura e o 

percentual de aproveitamento de 30% dos cargos efetivos para cargos de chefia.   

Parabenizou o amigo Franceli  pelo trabalho a frente da Liga do Carnaval Ourofinense e 

a todos que colaboraram para que o Carnaval voltasse a acontecer, pois o povo precisa 

de um pouco de alegria.  Comentou sobre a ocorrência do Fórum Lixo Sustentável que 

ocorre todas as quartas feiras com debates para soluções de problemas. Falou da 

fundação da Associação dos Skatistas que será institucionalizada. Lembrou da 

influência dos Deputados Dalmo e Odair Cunha que ajudaram a conseguir uma patrol e 

uma máquina niveladora , ainda na gestão do Cidinho.  O Ver. José Camilo da Silva 

Junior comentou que embora hoje seja a 1ª sessão ordinária os Vereadores têm 

trabalhado desde o dia 2 de janeiro atendendo a população, inclusive participando de 

várias sessões extraordinárias.  Apresentou suas reivindicações: coleta de entulhos 

pela cidade, contando com a colaboração do povo que deverá ligar antes de colocar na 

rua ; Revitalização do Parque Ecológico Caiapó que está totalmente abandonado ; 

reparos nas estradas rurais, pois é o único pedido que os moradores rurais fazem a 



administração ; conscientização do povo quando à economia de água pois sem água 

não há vida ; Reativação do viveiro de mudas que servia a tantas pessoas ; Reparos na 

Quadra de Esportes do Jardim Expedicionários que está abandonada, cheia de terra 

das chuvas.  Parabenizou a Liga das Escolas de Samba, pois deu-se um grande passo 

para reavivar o Carnaval que no ano que vem será melhor. O Ver. José Maria de Paula 

agradeceu a todos que colaboraram para o Carnaval, pois Ouro Fino merece o sorriso e 

ser uma cidade alegre.  Agradeceu a colaboração e o empenho dos funcionários 

públicos que estão trabalhando com mínimas condições, fazendo verdadeiros milagres 

e que continuem nesta batalha. Pediu paciência para a população pois os recursos são 

muito poucos.  Solicitou providências para:  manilhamento das águas do Lago do 

Parque Ecológico Caiapó, pois o esgoto desemboca na lago e o mau cheiro é 

insuportável ; Reparos no asfalto , ou retirada do mesmo, no Jardim Aeroporto.  

Comentou ainda que os portões do pátio da Prefeitura estão abertos para qualquer 

um ver a calamidade que se encontra.  O Ver. Márcio Daniel Igídio  comunicou que 

esteve , juntamente com o colega Constantini e o Prefeito  junto com o Dep. Odair 

Cunha solicitando sua ajuda para construção de casas populares e  para aquisição de 

máquinas e ele se dispôs a  conseguir duas máquinas e o Prefeito ficou satisfeito com o 

nosso Deputado do PT.  Falou que esteve no bairro da Penha, Feijoal, Cervo, Abertão, 

Pinhalzinho dos Lopes e as estradas precisam de máquinas urgentemente, pois estão 

esburacadas e os morros sem cascalho, além das saídas de água todas entupidas e 

árvores caídas , pedindo ajuda aos moradores que só querem o direito de ir e vir. 

Comentou sobre os servidores públicos de quem foram cortados a insalubridade que 

representou um corte de 30% nos salários e o reajuste foi apenas de 9%, o que gerou 

falta de dinheiro para pagar o armazém, a farmácia , aluguel e o leite das crianças.  

Deixou claro que não quer que se pague ninguém irregularmente , só pede para que se 

reveja esta diferença urgentemente. Reclamou que os servidores sofrem muito com as 

mudanças de Prefeito, pois os que ganham menos sofrem críticas até mesmo por parte 

de pessoas do governo, só que antes das eleições são bem tratados e recebem muitas 

promessas.  Condenou a critica aos servidores, pois não é por causa de meia dúzia de 

incompetentes que se deve condenar todo o funcionalismo.  Acrescentou ainda que no 

quadro de funcionários tem excelentes profissionais e não recebem os cargos de 

confiança, preferem trazer gente de fora que não entende nada, do que valorizar o 

bom funcionário.   Os governantes deveriam entender que sem os servidores a cidade 

não funciona e isso não significa que estou falando mal do Prefeito e Diretores apenas 

para que olhem para os funcionários com carinho e respeito. O Ver. Císsero de Lima 

Braga parabenizou todos os colaboradores do Carnaval de 20013. Apresentou suas 

reivindicações:  Coleta de lixo regularmente nos bairros Jardim da Luz, Rua 13 de Maio 

e bairro Santa Rita, onde não está sendo feita ultimamente ; refazer a caiação em 

alguns pontos da cidade, onde foi mal feita ; rever os horários  de condução dos 

professores da escola de São José , pois as mesmas estão atrasando e diminuindo o 

tempo de aula dos alunos ; recolocação de bloquetes nas Ruas Osório Bernardino 



Franco , bairro da Cata , Rua Tupis e Dom Pedro no Jardim Independencia ; troca de 

lâmpadas no Poliesportivo, compra de cabo de aço para prender as redes de proteção 

e troca de fiação do palco do Poliesportivo.  O Ver. André Paulino  falou da 

reivindicação do aumento do auxílio alimentação para os servidores, sendo que a 

Câmara enviou ofício solicitando o percentual de 20% pois faz 2 anos que não há 

reajustes e os alimentos sobem. Lamentou que o servidor não está tendo a devida 

valorização  e tem que haver uma política voltada para o servidor  através de um Plano 

de Carreiras, conforme promessa de campanha do Prefeito e ele verá isso e pode 

contar comigo e com o Sindicato dos Servidores. Agradeceu o Dep. Dalmo pelos 

recursos conseguidos para o Distrito de Crisólia  para a reforma da Escola Ernesto 

Barbosa e aos esforços da Diretoria da Associação , pois agora conta com uma Quadra 

de Esportes iluminada.  Falou da necessidade da melhoria das estradas rurais , mas 

temos que ter consciência da realidade da Prefeitura, é só ver o pátio destruído  para 

sentir o quanto de empenho e dedicação vamos ter que alcançar,  mas haveremos de 

ter resultado. O Ver. Luiz Gustavo Machado leu Indicação de sua autoria pedindo à 

Prefeitura a fixação do mês de maio para recebimento do IPTU e também falou do 

requerimento feito pedindo a real situação da receita e despesa, para que, como 

Vereador possa ter dados para cumprir sua função fiscalizadora.  Comunicou que o 

Prefeito, juntamente com os Deputados Bilac Pinto, Geraldo Tadeu e Dalmo Ribeiro, 

firmaram com o Diretor da IFET, Sr. Ademir Pereira, a construção do pólo do Instituto 

Federal de Inconfidentes aqui em Ouro Fino e que será construído no terreno ao lado 

do pátio da Prefeitura.  Também comunicou que o Prefeito firmou convênio com o 

Governo Federal para o Programa “ Minha casa, minha vida” e que trará , a princípio, 

em torno de 400 casas para o município,  e as inscrições já estarão abertas a partir do 

mês que vem.   O Ver. Antonio José Constantini comentou que também tratou desse 

Programa com o Deputado Odair  Cunha.   O Presidente da Câmara, Ver. Bruno 

Zucareli , comunicou que enviou ofícios para todos os Deputados que foram votados 

em Ouro Fino pedindo ajuda para aquisição de maquinários e explicando a situação do 

município.   Parabenizou todos que fizeram o Carnaval de Ouro Fino ser um sucesso, 

ao Franceli pela Liga das Escolas de Samba, ao Prefeito que trouxe a Escola de Samba 

Mocidade que foi a vencedora de São Paulo, ao Ver. Cissero Braga idealizador do Bloco 

das Virgens, a Secretaria de Cultura na pessoa do Dorival, enfim a todos que 

colaboraram.    Esclareceu como é na realidade a situação da Prefeitura hoje: frota 

sucateada com 29 veículos parados ; mais de 5 milhões em restos a pagar ; creche sem 

acabar e se não for feita deverá ser devolvido o montante de 1 milhão para o governo ; 

dívida com construtora no valor de 2 milhões e meio ; problemas com a irregularidade 

do lixão  que vai custar 120 milhões ; incêndio do pátio  com prejuízo de 50 mil reais. 

Comentou que é uma pena que em meio a tanta dedicação existam os mensageiros da 

derrota, que espalham apenas notícias ruins, sendo que é hora de deixarmos as 

diferenças de lado , superarmos o ano anterior, cheio de corrupções , temos que nos 

unir na força de vontade e cuidar do bem maior que é Ouro Fino , organizando 



mutirões, colaborando no que puder. Citou John Kennedy : “ Não pergunte o que seu 

País pode fazer por você.  Pergunte o que você pode fazer pelo seu País”. Conclamou a 

todos para que possamos trabalhar em conjunto, como os que estão aqui hoje, 

fiscalizando os fiscalizadores .  Explicou que a Câmara, em cada sessão ordinária, irá 

trabalhar com uma temática, hoje estaremos tratando do Meio Ambiente , será 

apresentado relatório da Comissão da Câmara sobre vistorias e também a presença do 

Sr. Nelson , encarregado  do setor municipal de Meio Ambiente.  Comunicou que está 

sendo elaborado pelo Prefeito um Programa Temporário de pagamentos incentivados 

de débitos, onde serão estudados parcelamentos, para auxiliar o contribuinte e 

aumentar a receita para o município.  Pediu à Prefeitura um reforço na fiscalização dos 

terrenos baldios , aplicando-se multas  e quanto às calçadas quebradas, sugeriu que a 

Prefeitura faça o conserto mas mande a conta para o proprietário do imóvel.  

Agradeceu o Jair pelo cascalhamento no Cervo e pediu aos demais bairros que tenham 

paciência que logo estarão sendo  atendidas suas necessidades. Comunicou que a 

Câmara esta criando o Portal da Transparência no site da Câmara, onde serão 

divulgados todas as informações da  Câmara como salários de Vereadores e 

funcionários, ativo, passivo, licitações , enfim, uma prestação de contas online.  Disse 

também que em breve teremos um 0800 – Disk Cidadão  na Câmara para registrar 

denúncias e pedidos. Dirigiu-se a todos dizendo que a Câmara é a casa do cidadão e os 

Vereadores seus funcionários.    Dando prosseguimento o Presidente solicitou que o 

Ver. Antônio José Constantini fizesse a leitura do relatório  da Comissão de 

Agropecuária, Meio Ambiente e Política Urbana.   Em seguida foi concedida a palavra 

ao Sr. NELSON JOSÉ ANTONIO , encarregado do Departamento de Meio Ambiente. 

Logo a seguir passou-se aos assuntos da Pauta do Dia: I) APRESENTAÇÃO :   I ) PROJETO 

DE RESOLUÇÃO  003/2013 – Dispõe sobre nova regulamentação da Tribuna Livre da 

Câmara Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais.  II)VOTAÇÃO : 1) PROJETO DE 

RESOLUÇÃO 002/2013 – Aprova as contas do municipio de Ouro Fino, Minas Gerais, 

referente ao exercício de 2004. Exposto à votação foi aprovado por unanimidade dos 

onze votos.  2)  REQUERIMENTO 002/2013 – requer informações sobre o cumprimento 

pelo Executivo da Lei Municipal 2.475 .  Em votação foi aprovado por unanimidade.   3) 

REQUERIMENTO 003/2013 – requer informações sobre o cumprimento pelo Executivo 

do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal.   Exposto à votação, foi aprovado 

unanimemente.    O Ver. Antônio José Constantini esclareceu aos ouvintes e presentes 

que o primeiro requerimento é a respeito da Lei da Ficha Limpa e o segundo, sobre o 

aproveitamento de 30% dos cargos efetivos para cargos de chefia ou comissionados. 

Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 22 horas e 15 minutos 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, 18 DE FEVEREIRO DE 2013. 


