
                                ATA DA  3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA CÂMARA  

                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM  18.03.2013.  

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 3ª 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, sem ressalvas.       O Presidente da Câmara, Ver. 
Bruno Zucareli, deixou a palavra livre aos Vereadores para seus requerimentos 
verbais.  O Ver. Milton Silvestre de Oliveira  solicitou : fechamento da parte 
posterior do CESEC; providencias no terminal rodoviário da zona rural; reparos no 
calçamento da Bela Vista ; asfaltamento da Rua Projetada do Jardim Patrícia; 
indicação  para denominação de Rua Ferdinando Marcílio  no Jardim Ebenezer.O 
Ver. Roberto Coltri    solicitou: criação de um espaço lúdico no Pronto Atendimento 
; redutor de velocidade na R. Humaitá nº 704 ; retirada dos entulhos na R. Crisanto 
de Avelar Muniz ; conserto das grades de proteção dos bueiros no Jardim 
Centenário ; Denominação de Rua Ermígio Angelo Marcílio e de Rua Bruno 
Germiniani.      O Ver. Paulo Luiz Cantuária   solicitou: reparos nas estradas rurais; 
Reparos no Pinalzinho dos Gois  e colocação de 4 lombadas.         O Ver. Antonio 
José Constantini   solicitou : fornecimento de material de proteção pessoal e de 
lanches aos funcionários públicos ; abastecimento dos postos de saúde  de com 
material de limpeza; aplicação de tecnologias específicas para sanar o problema das 
enchentes; parceria da Prefeitura com moradores para fazer reparos nos bairros ; 
providencias quanto  a suspensão do convênio com a SISAMED .  O Ver. José Camilo 
da Silva Junior  solicitou: prioridade para as estradas rurais ;  colocação de 
redutores de velocidade na Av. Marechal Deodoro; reparos em todas as Quadras de 
Esportes; providências para acabar com as enchentes . Comunicou sua participação 
no 2º Fórum  Mineiro de Gestores de Políticas para a Juventude, em Araxá.  Elogiou 
o Diretor do DMAAE pela aquisição de um caminhão pipa.    O Ver. José Maria de 
Paula solitou: varredor na R. Joaquim Chavasco; conserto na escada do Jardim Ouro 
Verde; reiterou pedido de reparos na estrada do Inferninho e na estrada do Matão 
de baixo. Agradeceu a conquista do Dep. Dalmo de verba de 409 mil reais para o 
transporte escolar.     O Ver. Márcio Daniel Igídio  solicitou: passagem de draga no 
ribeirão como solução definitiva para as enchentes ; inserir no Código de Postura 
proibição de colocação de pisos escorregadios nas calçadas ; reiterou pedido para 
reparos na estrada do Santo Onofre ao Jd. Belo Horizonte .   O Ver. Císsero de Lima 
Braga solicitou: providências urgentes no Terminal Rodoviário rural ; reparos 
urgentes na ponte do bairro Santa Rita que dá acesso à Igreja  .       Ver. André 
Paulino solicitou  urgência nos reparos das estradas dos Cariocas, São Pedro e 
Usina. Comentou que dia 20 já estará sendo feita a licitação para compra de peças 
para o maquinário. Comunicou que viu o Projeto Pac que fará o asfalto que liga 
Ouro Fino a Crisólia. Parabenizou o Conselho dos Pastores pela realização do culto 
em homenagem ao aniversário de Ouro Fino .  O Ver. Luiz Gustavo Machado 
solicitou  cópia do contrato e toda a relação financeira da Prefeitura com a empresa 
Acássia Distribuidora de Produtos médico- hospitalar. Reiterou com urgência o 
requerimento assinado por todos os Vereadores sobre relatório  detalhado de todo 
o movimento financeiro da Prefeitura no período de 01.01.2013 a 18.03.2013 .  O 



Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli ,falou da importância da Independência 
do Poder Legislativo.  Comunicou que dia 25 de março será a 1ª Câmara Itinerante, 
no bairro do Pinhalzinho dos Gois.  Solicitou : cascalhamento para o Cervinho e 
Pinhalzinho dos Lopes; desentupimento das manilhas da estrada da Fazendinha ; 
Abastecimento de material para exame de sangue  no Posto de Saúde;  reparos na 
Rua Ines Teodoro de Assis e na R. Pedro José de Melo onde não há bueiros para 
escoar as águas pluviais.  Alertou quanto às corriqueiras faltas das Vans que fazem 
transporte de alunos. Sugeriu  sistema de barragem e de contenção, ou açude seco 
para sanar o problema das enchentes. No expediente do dia foram lidas duas 
Indicações  feitas por todos os Vereadores, sendo uma  para Criação da Guarda 
Municipal e outra para  Convênio com a Polícia Militar.  Logo após fez uso da 
Tribuna Livre a Srta. Dirce de Freitas Garcia, administradora da Santa Casa de 
Caridade de Ouro Fino.  Passou-se à Pauta do Dia   I) VOTAÇÃO : 1) PROJETO DE LEI 
2.702/13  - Dispõe sobre a criação e regulamentação de funções públicas para 
atendimento do CRAS e CREAS. Aprovado por unanimidade.  2)PROJETO DE LEI  
2.705/13 -  Dispõe sobre a Transferência de bem imóvel do Poder Legislativo para o 
município de Ouro Fino. Aprovado por unanimidade. 3) PROJETO DE LEI 2.706/13  -
Dispõe sobre a criação e extinção de cargos efetivos e comissionados do Poder 
Legislativo Municipal de Ouro Fino. Aprovado por unanimidade. 4) PROJETO DE LEI 
2.707/13  -  Estende os efeitos da Lei Municipal 2.495/2013 aos servidores camerais 
e majora o valor do auxilio-alimentação para R$76,00.  Aprovado por unanimidade.   
5)PROJETO DE LEI 2.708 – Autoriza a participação do município de Ouro Fino na 
AMARP. Aprovado por 10 votos favoráveis e um voto contrário do Ver. Luiz Gustavo 
Machado. 6) REQUERIMENTO  005/2013 – solicitando o relatório detalhado da 
movimentação da Prefeitura no período de 01.01.2013 a 18.03.2013. Aprovado por 
unanimidade.    Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 23 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,   18 DE MARÇO  
DE 2013. 


