
                                ATA DA  4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA CÂMARA  

                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM  01.04..2013.  

No primeiro dia do mês de Abril , do ano de dois mil e treze, às 20 horas, no salão 
nobre da Câmara Municipal  teve inicio a 4ª 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.  A seguir o Ver. José Camilo da Silva Junior 
apresentou relatório de visita da Comissão de Educação.       O Presidente da 
Câmara, Ver. Bruno Zucareli, deixou a palavra livre aos Vereadores para seus 
requerimentos verbais.  O Ver. Milton Silvestre de Oliveira  solicitou : reparos nas 
estradas rurais ; Indicação para denominação de Rua ou próprio municipal com o 
nome da Profª Dra. Julieta Burza. Comentou que o projeto de ligação da Av. Ciro 
Gonçalves com a Guarda Mor Lustosa já está sendo feito .  O Ver. Roberto Coltri    
solicitou: cuidados dos motoristas do transporte escolar com as janelas  e portas 
abertas ; colocação de sinalização de PARE na esquina da Rua Domingos Moreira 
com R. Armando Costa, São Judas ; elaboração de Projeto de Titulo de Cidadão 
Honorário Ourofinense ao Revmo. Padre Mauricio Rowan Peixoto.    O Ver. Paulo 
Luiz Cantuária   solicitou: providencias urgentes quanto às máquinas que estão 
sendo alugadas para   reparos nas estradas rurais; Roçagem nas beiradas das 
estradas;  colocação de herbicida nos matos das ruas da cidade. Agradeceu o Zé 
Maria e a Juliana Donderi que , além de ter cascalhado a estrada do Funil, reparam 
os buracos de agora.        O Ver. Antonio José Constantini   comentou sobre a 
rigidez do Prefeito com os funcionários e a suspensão do convênio com a 
CISAMESP.  Solicitou  o pagamento dos salários para o dia 30 de cada mês e o 
fornecimento de lanches para os servidores.   O Ver. José Camilo da Silva Junior 
solicitou; aluguel de caminhões pois as estradas estão intransitáveis; fornecimento 
de lanches aos servidores; aumento de monitores para as creches  e merenda 
balanceada ; reparos nas escolas municipais ; aumento de linhas do transporte 
escolar .    O Ver. José Maria de Paula solitou:  fornecimento de lanches para os 
servidores ; pedidos de denominação de duas ruas: Rua Oswaldo Cândido Ribeiro e 
Rua Avelino Fleming ; coleta de lixo semanalmente no bairro dos Gonzagas e  Santa 
Izabel ; contratação de vinte funcionários para a limpeza dos bairros rurais e 
urbanos.     O Ver. Márcio Daniel Igídio  solicitou: inclusão no Còdigo de Postura da 
proibição da colocação de pisos lisos nas calçadas ; pintura do refeitório da creche 
do BNH do Alto ; reparos na estrada da Vila Santo Onofre ; limpeza do mato na rua 
abaixo do cemitério;  limpeza do mato, retirado dos entulhos no Jd. Belo Horizonte, 
Jd. São Pauloo, Vila Prateada, BNH Novo , Santa Terezinha, Vila Rica e Jd. Patrícia .   
O Ver. Cícero de Lima Braga comentou sobre evento  de lutas marciais MMA 
detonic fight, sem custo para a Prefeitura e que vai arrecadar alimentos para 
pessoas carentes, e que em breve, terá outro evento de balonismo .       Ver. André 
Paulino solicitou: reiterou pedido para tratorista em Crisólia ; urgência no uso dos 
dois caminhões já licitados; reparos na estrada do Viracopos e da Serragem ; 
providencias quanto a falta de remédio e material odontológico nos postos de 
saúde ; volta dos lanches para os servidores ; construção de mais creches ; licitar 
massa asfaltica para a estrada de Crisólia a Ouro Fino.  O Ver. Luiz Gustavo 
Machado comentou que em breve estarão em funcionamento os consultórios 



odontológicos, conforme entendimentos com Dep. Inacio Franco. Reiterou todos os 
pedidos importantes dos colegas, como lanche dos funcionários, problemas nas 
creches, estradas e convênio de saúde.   O Presidente da Câmara, Ver. Bruno 
Zucareli  comentou sobre o Disk Cidadão da Câmara, cujos pedidos serão 
apresentados em sessão.  Solicitou: ofício para o prefeito solicitando a volta dos 
lanches ; urgência na constituição da Comissão Municipal de Trânsito, retirada dos 
matos nas Ruas paralelas ao Lago, na R. Miranda Neto, R.Palmácio Butti, R. Afonso 
Pena , Rua Rogério Gissoni e a rua acima da Câmara;  oficiar o Prefeito para que 
utilize a arrecadação da iluminação pública para iluminação da R. Humaitá e a rua 
acima da Câmara, bem como outras que precisem; ofício ao Secretário de Estado da 
Defesa Social questionando sobre a implantação da SUAPI em Ouro Fino.   Em 
seguida concedeu a  palavra ao Ilmo. Sr. Cláudio Brandão, assessor do Deputado  
Inácio Franco, para usar da Tribuna Livre.   Passou-se à Pauta do Dia   I) VOTAÇÃO : 
1) PROJETO DE LEI 2.710/13  - Autoriza o município, através do Poder Executivo, a 
constituir e a firmar convênio com o Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Ambiental Sustentável e dá outras providências. Exposto à 
votação, foi aprovado por unanimidade SALVO EMENDA 001/2013.    2)PROJETO DE 
LEI 2.709 -  Foi apresentado pedido da Comissão de Justiça para novo prazo para 
estudos e acatado por todos.      Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi 
encerrada às 22 h 35 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,   01 DE ABRIL   DE 2013. 


