
                                ATA DA  5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA CÂMARA  

                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM  15.04..2013.  

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

nobre da Câmara Municipal  teve inicio a 5ª 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. Roberto Coltri  apresentou relatório de 

visita da Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Assistência Social.       

O Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli, deixou a palavra livre aos Vereadores 

para seus requerimentos verbais.  O Ver. Milton Silvestre de Oliveira  apresentou 

relatório das ações nos cem dias do governo municipal .Solicitou: uniformes para os 

servidores que lidam com o lixo ; providências quanto ao atraso dos ônibus escolares 

no Pinhalzinho dos Lopes; passagem de máquina no Peitudos, logo depois do Cervo e 

Abertão.   O Ver. Roberto Coltri fez a leitura do Curriculum do Padre Mauricio , cujo 

Projeto de Decreto legislativo para concessão de cidadania ourofinense , de sua 

autoria, será votado ainda esta noite.    O Ver. Paulo Luiz Cantuária   solicitou serviço 

de tapa buracos no Pinhalzinho dos Gois, em volta da Igreja.  Comentou que quase  

todas as máquinas já estão  funcionando e trabalhando no Pinhalzinho dos Lopes, 

Funil, Laranjal, Tanque, Pinhalzinho dos Lopes e irá para o Pinhalzinho dos Goes.    O 

Ver. Antonio José Constantini   solicitou: contratação de  um funcionário para ajudar 

no cadastro da Bolsa Familia ;  pagamento dos servidores no dia 30  ; equipamento de 

proteção  individual para os servidores que trabalham no lixo  ; designação de 

responsável para acompanhar as crianças nos ônibus escolares ; contratação de um 

professor de Educação Fisica para o ensino fundamental e Básico.   O Ver. José Camilo 

da Silva Junior solicitou : reparos nos pontos mais críticos das estradas dos Limas, 

Penha, São José, Taguá, Taboão, Crisólia ; retirada dos entulhos nas ruas dos bairros Jd. 

Expedicionários, Jd. Centenário, Jd. São Paulo, Jd. Belo Horizonte e Jd. Patricia ; coleta 

do lixo , semanalmente, na zona rural . Leu ofícios dos Deputados Dalmo e Eros 

Biondini sobre conquistas para Ouro Fino.    O Ver. José Maria de Paula solitou:  coleta 

de lixo , semanalmente, nos bairros Gonzagas, Santa Izabel e Almas.  Comunicou que o 

lanche dos servidores está sendo servido novamente. Comentou que os atrasos ou 

falta de produtos ocorrem por causa das licitações . Comunicou aos moradores da 

Vargem Grande que as máquinas estarão lá depois da amanhã.      O Ver. Márcio 

Daniel Igídio  solicitou: reparos urgentes nas crateras na estrada da Vargem Grande ; 

providências da Vigilância Sanitária quanto a uma casa abandonada na Vila Prateado ; 

retirada dos entulhos  da cidade ; reparos nos buracos e limpeza do mato no Jd. São 

Paulo e Jd. Belo Horizonte. Falou das conquistas feitas no mandato do Prefeito Cidinho 

junto aos Deputados.    O Ver. Cícero de Lima Braga pediu paciência para a população 

pois o Prefeito e os Veredores têm trabalhado com muita dedicação  para tirar a 

cidade da situação crítica em que estava.  Comunicou a promoção do Clube da Maior 



Idade do 1º Sábado da Saúde e Bem Estar.       Ver. André Paulino solicitou: reparos na 

ponte quebrada no bairro da Conquista ; providências do DMAAE na R. Dr. Gentil, pois 

quando chove e esgoto transborda e entra nas casas  . Agradeceu a volta dos lanches e 

comunicou que já está sendo licitada massa asfaltica para manutenção da estrada de 

Crisólia.  O Ver. Luiz Gustavo Machado solicitou: envio da  relação financeira da 

Prefeitura com a empresa Acássia e  do relatório financeiro  mensal resumido.  Falou 

das conquistas do Prefeito até agora  , afirmando que o Executivo não está parado .   O 

Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli  comunicou que até o 2º Semestre estará 

funcionando na Câmara o serviço de identificação, agradecendo ao Prefeito, Delegados 

e Deputado que colaboraram para esse intento.  Falou da sua satisfação com a 

economia da Prefeitura que está sendo reestruturada.  Manifestou sua satisfação com 

o resultado da Câmara Itinerante que já conseguiu para o Pinhalzinho dos Goes os 

reparos na estrada. Parabenizou pelo término da ponte do mercado .  Passou-se à 

Pauta do Dia   I) APRESENTAÇÃO :  1) PROJETO DE LEI 2.711– Autoriza a inclusão de 

Ação em Programa do PPA e a abertura de Crédito Especial, em favor da AMARP , no 

valor de R$98.500,00.  A urgência sendo acatada pelo Plenário foi exposto à votação 

com aprovação unânime. 2)PROJETO DE LEI 2.712 – Autoriza a inclusão de 

contribuições à AMARP.  A urgência sendo acatada pelo Plenário foi exposto à votação 

com aprovação unânime. 3) PROJETO DE LEI 2.713 – concede Titulo de Cidadão 

Honorário Ourofinense ao Revmo. Padre Maurício Rowan Peixoto. Em votação, foi 

aprovado por unanimidade.  Em seguida concedeu a  palavra  à  Ilma. Sra.Sidnéia do 

Nascimento Couto , que agradeceu a Câmara pela homenagem, em nome de todos os 

paroquianos . 4) MOÇÃO DE REPÚDIO À PEC 37  . Em votação recebeu aprovação 

unânime.    Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 22 h 25 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,   15 DE ABRIL   DE 2013. 


