
                                ATA DA  2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA CÂMARA  

                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM   04.03.2013.  

Aos quatro dias do mês de março , do ano de dois mil e treze, às 20 horas, no salão 
nobre da Câmara Municipal  teve inicio a 2ª Sessão Ordinária da 33ª Legislatura , 
ausente apenas o Ver. José Camilo da Silva Junior .  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: comunicado dos  
Ministérios da Saúde e Educação sobre repasses de verba enviados para Ouro Fino ; 
ofício do Ver. José Camilo da Silva Junior  justificando sua ausência nesta sessão , 
em virtude de viagem para contato com o Secretário de Estado de Esportes, Dep. 
Eros Biondini , para participação na 1ª Conferência de Gestores da Juventude de 
Minas Gerias, além de tratar de pleito de repasses para Ouro Fino; ofício do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegando mandado de Segurança impetrado 
contra a Comissão Processante que culminou na perda do mandato do Prefeito 
anterior, considerando o trabalho da CPI totalmente dentro da legalidade ;  oficio 
do Dep. Dinis Ribeiro solicitando dados da Bandeira de Ouro Fino para compor o 
Livro “Bandeiras de Minas “.  Dando prosseguimento o Presidente solicitou que o 
Ver. Císsero de Lima Braga  que  fizesse a leitura do relatório  da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário.   O Presidente da 
Câmara, Ver. Bruno Zucareli, deixou a palavra livre aos Vereadores para seus 
requerimentos verbais.  O Ver. Milton Silvestre de Oliveira   agradeceu o Prefeito  
pelo trabalho que vem desenvolvendo , com muita seriedade e pelo evento que foi 
realizado no dia 02 de março, com a apresentação da esquadrilha da fumaça.  Pediu 
mais paciência aos moradores da zona rural pois a Prefeitura não está tendo 
condições de atender às reivindicações por não dispor de maquinário . Lamentou 
que anteriormente um grupo de pessoas pensou em si próprios , esquecendo do 
bem da coletividade, pois Ouro Fino poderia outras  Faculdades, outras empresas 
proporcionando mais empregos , mas infelizmente colocou Ouro Fino nessa 
desgraça total, que significa miséria , infortúnio , penúria, desfavor.  Afirmou que 
hoje tem um grupo de pessoas  muito diferente, trabalhando com seriedade para 
mudar a situação , embora ainda estejamos com as mãos e as pernas atadas, mas é 
um desafio e honra para cada um de nós reverter essa situação. Agradeceu aos 
funcionários do pátio  e ao Sr. José Luiz Fernandes , Romildo, Juninho e Jair pela 
dedicação ao trabalho, bem aos motoristas das máquinas e caminhões que 
trabalham com sucatas.  Pediu aos donos de estabelecimento noturnos que tenham 
consideração com seus vizinhos, pois o barulho até meia noite é suportável , depois 
disso passa a ser importuno e desrespeitoso.  Comentou que chegou às suas mãos 
naquele momento dados sobre a situação do pátio, que tem 3 caminhões de lixo 
quebrados e pediu paciência para a população se atrasar a coleta do lixo .  O Ver. 
Roberto Coltri  agradeceu ao Prefeito pela Festa o último sábado com a esquadrilha 
da fumaça, encontro dos motoqueiros de várias cidades, recepção no Portal das 
Malhas  e no domingo com grande almoço no Asilo São Vicente de Paulo, 
aproveitando para agradecer os voluntários que estão sempre ajudando os nossos 
velhinhos.   Pediu à população que tenha paciência pois o Prefeito e os Vereadores 



acreditamos que com trabalho e honestidade vamos fazer o melhor para Ouro Fino.  
Solicitou a colocação de dois postes de iluminação  pública na Rua Humaitá, 
próximo ao nº 333, no bairro da Várzea.  Comentou sobre um projeto da Sra. 
Lucimar Aparecida de Carvalho para criação de um espaço lúdico no Pronto 
Atendimento para minimizar os efeitos dos procedimentos a que são sujeitas as 
crianças em seus tratamentos.      O Ver. Paulo Luiz Cantuária   falou das críticas do 
povo à situação da Prefeitura,  explicando que há dívidas por todo lado , como se 
tivesse passado um arrastão levando tudo de bom e deixando só sujeira, mas 
mesmo assim acredita que o Prefeito Mauricio vai dar seu primeiro passo e a partir 
de abril vai começar a trabalhar nas estradas rurais . Pediu limpeza  em frente ao 
estabelecimento do Zé Carlos Borracheiro, na Av. Perimetral.  Comunicou aos 
moradores do Pinhalzinho dos Gois que está previsto para fazer a troca das 
lâmpadas  das luminárias e também fazer a iluminação onde não existe.  Pediu ao 
responsável pelos maquinários para que conserte os pontos mais críticos dos 
bairros  onde não há nem passagem.  Parabenizou o Prefeito pela garra que tem 
demonstrado.         O Ver. Antonio José Constantini   disse que quer acreditar que 
as coisas realmente vão melhorar e acontecer.  Comentou que os Vereadores 
estiveram reunidos na ultima sexta feira, na casa do Prefeito , e elogiou a atitude 
dele de chamar os Vereadores abrindo um canal de diálogo  e que gostaria que esse 
mesmo diálogo fosse estendido aos servidores públicos , pois há muitos que têm 
experiências de anos no serviço público e poderiam colaborar muito com a solução 
de problemas. Falou também da necessidade de agilizar o processo licitatório , pois 
há coisas que tem dinheiro mas a licitação trava.   Pediu ao Prefeito que pondere 
sobre a possibilidade de voltar a realizar o pagamento dos servidores no final do 
mês como era antes, pois no quinto dia útil eles já estão pagando juros em suas 
contas.   Pediu providências para a limpeza dos terrenos baldios do Jardim 
Aeroporto que são de propriedade da Prefeitura, que deve dar o exemplo.   O Ver. 
José Maria de Paula agradeceu  o José Luiz, o Juninho pelo serviço no lago do 
Parque Ecológico, avisando aos moradores do local que ainda é provisório , pois o 
cano flexível já foi comprado pelo DMAAE.  Agradeceu ao Diretor Takahiko  pela 
solução do problema com a linha escolar  do São Judas a Escola Bueno Brandão e a 
Escola Coronel Paiva e também que pense em  solucionar a linha do São Judas à 
Creche Santo Antônio.  Agradeceu toda a população e funcionários pelo empenho  
para a melhoria da cidade. Pediu providências quanto aos terrenos baldios  do Vila 
Rica, São Judas e outros bairros para que os proprietários mantenham a limpeza.  
Solicitou  estudos para se colocar mão única na Rua Joaquim Pitaguary, no último 
quarteirão que desemboca R. 13 de Maio, pois já houve acidente e os carros 
atingem as casas da Rua 13.   Pediu ao Jair para não esquecer das melhorias na 
estrada do bairro Inferninho, pois há urgência  porque em dias de chuva as crianças  
perdem aulas.    O Ver. Márcio Daniel Igídio  apresentou suas reivindicações:  
passagem de patrol na rua que liga o Jardim Belo Horizonte a V. Santo Onofre, que 
é um trecho pequeno ; Reparos nos buracos  e designação de varredor para o 
Jardim Belo Horizonte e Jardim Aeroporto, que estão muito abandonados ; 
Iluminação do trecho da V. Santo Onofre ao Jardim Belo Horizonte, trecho onde 
trafega muita gente à noite, e que poderia ser feito com o dinheiro que arrecada da 
iluminação pública . Comentou que houve boatos de que o Prefeito quer alugar som 
para os eventos, sendo que a Prefeitura já possui aparelhagem de som e é só pagar 



alguém para operar, que fica mais barato que alugar. Comentou que ele e os 
Vereadores Císsero e Camilo estiveram, junto com o Diretor de Educação, em São 
José do Mato Dentro onde os moradores reclamam que os professores chegam 
atrasados.  Segundo os motoristas esse atraso é por causa das más condições das 
estradas.  Falou-se também em trocar o horário das aulas, mudando do período da 
manhã para a tarde , para não ter que tirar as crianças da cama tão cedo para vir 
para Ouro Fino. São idéias para não judiar das crianças nem das professoras, e o 
Diretor ficou de analisar.  Analisou que Ouro Fino tem mais de 10 mil carros e 
acredita que mais de 70%  já pagou o IPVA , sendo que 60% vai para a Prefeitura, 
então agora é hora da Prefeitura começar a andar e deixar de chorar o leite 
derramado, pois o que passou ficou pra trás e devemos regaçar as mangas e partir 
para a luta.   Concluiu falando de sua grande amizade com o ex Prefeito Cidinho, 
pois o acompanhou nos últimos seis meses e é testemunha do que ele passou para 
realizar  alguma coisa. Falou da atuação durante a denuncia, pois foi o mais ativo , 
junto com ele, Bruno e Juliana até conseguir moralizar essa cidade . Concordou que 
ele teve problemas, mas vamos agora esquecer o passado e lutar junto, embora o 
Cidinho tenha sido uma das melhores pessoas que ele conheceu no Legislativo e no 
Executivo, sendo grande parceiro e sempre defenderá o seu amigo de sempre.   O 
Ver. Císsero de Lima Braga   parabenizou a organização dos eventos deste fim de 
semana, a Prefeitura Municipal , o Portal das Malhas, através da Elizangela e o 
Moto Club Trem Doido.  Comunicou à população que em breve o Teatro Municipal  
será reaberto, pois ele, o Prefeito Mauricio e o Rafael Cavalcante estamos 
encabeçando a solução desta situação em médio prazo.  Pediu para que se coloque 
Placa de Sinalização   na  ponte de Madeira Rua Itororó e iluminação devido  à 
confusão que está ali no local.       Ver. André Paulino fez um apelo aos doadores de 
sangue, pois o  Pastor Odair procura pessoas para irem todas as quartas feiras, 
saindo um ônibus da Praça da Crisólia e passando aqui em Ouro Fino e faltam 10 
doadores, apelando para a caridade  das pessoas para salvar vidas.  Pediu 
providências para: construção de lombadas  porque os cidadãos não tem 
consciência do perigo que é dirigir em alta velocidade, ameaçando vidas alheias; 
providências quanto ao dreno que foi colocado pela construtora, no trecho entre 
Crisólia e São José , próximo à propriedade do Sr. Lairton Gusmão, e precisa de 
autorização da companhia para mexer.  Comentou viagem feita a Belo Horizonte 
para reivindicar junto ao Dep. Bilac Pinto  verba para recapiamento do asfalto que 
liga Crisólia a Ouro Fino  .  Falou também dos moradores do bairro Viracopos que há 
anos estão esquecidos , e são contribuinte e pagam seus tributos, solicitando que 
assim que a situação melhorar sejam atendidos.  Mencionou também que o Sr. 
Prefeito  está se empenhando ao máximo para obter resultados e o Legislativo 
também  está ajudando.   . O Ver. Luiz Gustavo comentou a respeito do empenho 
do Prefeito para melhoria de nossa cidade  e esteve em Belo Horizonte, junto com 
seus coordenadores nos dias 26,27,28 com o objetivo de conseguir verbas 
emergenciais para a aquisição de caminhões, máquinas, vans e ambulâncias .Disse 
que levou consigo relatório da situação caótica da Prefeitura, inclusive a do 
incêndio do pátio , que de acordo com a perícia foi criminoso.  Esteve no gabinete 
do Dep. Dalmo onde conseguiu empenho junto ao governo do Estado a ordem de 
cem mil reais para o término das obras do Pronto Atendimento. Esteve também em 
vários gabinetes, conversou com  o Vice Governador Alberto Pinto Coelho, o qual 



prometeu visitar Ouro Fino e também esteve com o Secretário de Estado, braço 
direito do Governador Anastasia , de quem ouviu que o Estado está com 
dificuldades financeiras e que no momento não disporá de verbas.  Ainda, do 
gabinete do Danilo Castro conversou com a Secretaria de transportes e obras 
públicas, onde pretendia conseguir as vigas da ponte do mercado, no entanto em 
virtude de dívidas não pagas  na gestão anterior, relativa ao transporte escolar de 
2009, ficou inviabilizada a requisição das vigas.  Disse que o Prefeito teve uma 
reunião com o Presidente do BDMG, José Santana, de quem ouviu que Ouro Fino já 
esgotou o poder de individamento , pois ainda está pagando o Projeto Som 1 e em 
breve pagará  o Soma 2, o que permeará cem mil reais mensais, acrescentando que 
com a inclusão da Cidade no SIAFI a situação ficou ainda pior tendo que pagar para 
a Construtora Simoso o valor de 400 mil que ainda não recebeu a contrapartida da 
Prefeitura e que por sua vez aumentará o contrato de 10 a 30 por cento de 
contrapartida. Também informou boas noticias que trouxemos da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional com um protocolo de intenção para a formação do 
Consórcio Intermunicipal para a construção do aterro sanitário, devidamente 
assinado pelos Prefeitos de seis cidades, que se reunirão no dia quinze para dar 
andamento ao consórcio.  Formulou pedido em nome do Sr. José Américo Ferrari e 
demais moradores para a limpeza do Jardim Aeroporto e seus arredores e atrás do 
CREAS e nas beiradas do rio.   Comentou que costuma fazer indicações de peso, mas 
no momento prefere não fazer até que a situação se normalize.      O Presidente da 
Câmara, Ver. Bruno Zucareli , agradeceu a presença de todos no recinto e ao Felipe 
por estar fazendo a filmagem da sessão  e que logo serão transmitidas no site da 
Câmara , em tempo real, e que se chamará Portal da Câmara  Transparente.  
Parabenizou todas as mulheres pelo seu dia comemorado em 8 de março e também 
a todos os ourofinenses pelo aniversário  de 264 anos de Ouro Fino no próximo dia 
16. Falou da reconhecida situação crítica do município e que concorda em parte 
com as colocações do colega Daniel, pois ele, Juliana, Paulo  e Cidinho trabalharam 
muito para apurar as irregularidades através da CPI . Mencionou que o colega 
Cidinho foi Prefeito interino do município, mas infelizmente ele , a Juliana e o Paulo 
discordaram de algumas coisas , mas não convêm falar, pois isso é passado e o 
passado só serve para que aprendamos com ele para fazer a diferença.  Nesta 
administração estão havendo medidas mais severas mas estamos vendo o 
município com outros olhos, pois ele é contra politicagem ou seja , usa a máquina 
pública para beneficiar um ou outro, o que não tem sido feito pela administração 
atual  que será muito cobrada por esta Câmara. Falou de sua tristeza com o 
incêndio do pátio, cujo laudo resultou em ato criminoso, justamente neste 
momento difícil, temos mais um déficit de 500mil reais.  Disse que não sabe quem 
fez mas dirigiu-se ao culpado  como um covarde que não é um cidadão ourofinense, 
que pratica um ato contra o civismo e não honra sua cidade. Dirigindo-se ainda ao 
culpado  disse que isso não foi apenas um ato de vandalismo, mas essa pessoa 
trouxe problema para todo mundo, pois deve pensar em quantas pessoas ficaram 
prejudicadas por causa da ambulância queimada, por causa da van que levava 
crianças para a escola e se alguém vier a morrer a culpa é dessa pessoa  que está 
mergulhado nessa lama de imprudência e esta Câmara irá apurar para que vá parar 
na cadeira.  Comunicou que , segundo a Comissão de Transito temos várias 
reclamações quanto ao transporte escolar, com vans sem condições de segurança e 



pediu à população que denuncie através dos Vereadores e do Prefeito. Esclareceu 
que no dia 7 de março Ouro Fino estará mandando representante para Araxá,  
através do Dep. Dalmo , pleiteando providencias para nosso transito, como 
semáforos.   Indicou ao Prefeito que contratasse um engenheiro de trânsito , para 
fazer um estudo técnico, pois temos a Zona Azul, mas não está regulamentada, 
precisa-se de pinturas nas faixas de pedestres e de sinalização de carga e descarga e 
o Conselho está sendo reformulado.  Elogiou a apresentação da Esquadrilha da 
Fumaça, um belo espetáculo sem custo e agradeceu o Moto Club Trem Doido pelo 
Festival, onde a Câmara pode prestar homenagem ao saudoso Paulo Perez e o Ver. 
Roberto Coltri ajudou na preparação do almoço no Asilo.   Comunicou que no dia 8, 
o Departamento de Saúde estará realizando o evento “Beleza também é saúde”, 
com aulas de ginástica, manicure, pedicure, cortes de cabelo , maquilagem e outros 
atrativos.  Participou a agenda de comemorações do Dia Do  Aniversário de Ouro 
Fino com missa, culto evangélico com show gospel, festival de natação e várias 
partidas de futebol  e outras atrações que estão sendo divulgadas.  O Presidente 
solicitou da Assessora que fizesse a leitura das Indicações 23 e 24, pedindo 
estacionamento de mão única na Rua General Osório e  ligação da Av. Guarda Mor 
Lustosa à Av. Ciro Gonçalves, respectivamente.   Em seguida foi concedida a palavra 
ao  Exmo. Sr. Capitão Odair Aparecido de Freitas, Comandante da Policia Militar que 
esclareceu dúvidas sobre o Trânsito em Ouro Fino.  O Presidente da Câmara pediu 
que se oficiasse o Diretor de Educação para que inclua no currículo das Escolas 
Municipais  a disciplina “Educação no Transito”. Sugeriu também a prática de 
multas educativas, inicialmente sem cobrar, com o intuito de esclarecimento 
quanto às infrações de trânsito.   Logo a seguir passou-se aos assuntos da Pauta do 
Dia: I) VOTAÇÃO :  1 ) PROJETO DE LEI 2.701  - Institui o programa Temporário de 
Pagamento Incentivado de Débitos para com a Fazenda Pública do Município de 
Ouro Fino.  O Presidente da Comissão de Justiça  pediu urgência para a votação, que 
foi acatada por todos.   O Ver. André Paulino comentou que esse projeto é muito 
importante pois o mês de janeiro é carregado de contas para o contribuinte que 
poderá ter um desafogo com essa negociação.   Em votação , foi aprovado por 
unanimidade. 2 ) PROJETO DE LEI  2.703 -  Autoriza o Legislativo Municipal a firmar 
convênio com entidades que especifica. Como o projeto trazia um pedido de 
urgência, novamente o Presidente consultou o Plenário que acatou por 
unanimidade.   Colocado em votação recebeu aprovação unânime. 3) PROJETO DE 
LEI 2.704  - Altera a Lei  Municipal 2.287/2008, alterada pela Lei Municipal 
2.433/2011 e majora o valor do Auxílio Alimentação aos servidores públicos do 
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ouro Fino.   Novamente o Ver. Milton 
Silvestre Oliveira, Presidente da Comissão de Justiça pediu a votação em regime de 
urgência que recebeu o acatamento de todos . O Ver. Antônio José Constantini 
comentou que os Vereadores pediram 20%  de aumento para o Prefeito , mas o 
Prefeito tem suas razões para dar só 12% e damos um voto de confiança para que 
se reajuste assim que puder.    O Ver. José Maria de Paula  explicou que não foi 
atendido o pedido de 20% dos Vereadores , mas disse que ainda este ano terão 
uma boa resposta para os funcionários.  O Ver. André Paulino comentou que foi 
procurado por servidores que preferiam a cesta de alimentos, mas isto é arriscado 
pois quando o alimento sobe, diminui a qualidade.   O Presidente da Câmara 
solicitou que o Jurídico providencie um projeto que estenda aos servidores da 



Câmara o reajuste , justificando que o reajuste realmente foi pequeno ,  no entanto, 
mais para frente ele possa dar um aumento real .  Em Votação , foi aprovado por 
unanimidade.   4) PROJETO DE RESOLUÇÃO   003/2013 -  Dispõe sobre nova 
regulamentação da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Ouro Fino, Estado de 
Minas Gerais. Exposto à votação foi aprovado por unanimidade dos votos.  5) 
REQUERIMENTO 004/2013 – requer informações sobre trabalhadores voluntários 
no Poder Executivo, de autoria dos Vereadores Márcio Daniel Igídio e Antônio José 
Constantini . O Ver. Márcio Daniel explicou que pedem informações sobre pessoas 
que estavam trabalhando como voluntários, sem ocupar cargo, e apenas por uma 
questão de transparência.  O Ver. Luiz Gustavo Machado afirmou que esse 
requerimento foi colocado em pauta sem o conhecimento da Mesa Diretora e essas 
pessoas que querem investigar são pessoas que têm boas intenções.  O Ver. 
Antonio Constantini acrescentou que não estão questionando as pessoas e sim a 
legalidade do ato do Prefeito.   Em votação foi rejeitado por nove votos contrários.  
Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 23 horas  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, 04 DE MARÇO  DE 2013. 


