
                                ATA DA  6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA CÂMARA  

                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM  29.04..2013.  

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

salão nobre da Câmara Municipal  teve inicio a 6ª 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. André Paulino  apresentou relatório de 

visita da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas .       O Presidente 

da Câmara, Ver. Bruno Zucareli, deixou a palavra livre aos Vereadores para seus 

requerimentos verbais.  O Ver. Milton Silvestre de Oliveira  comunicou a chegada de 

dois caminhões e uma ambulância e que está fazendo levantamento dos documentos 

para legalizar os terrenos do Peitudos .Solicitou: denominação de  ruas com os nomes 

Marieta Ceccon, Sérvulo Rosário do Amaral e Emílio Cadan. Pediu colaboração da 

população quando da visita dos agentes de saúde .  O Ver. Roberto Coltri  solicitou: 

reparos no Velório Municipal para maior espaço, conforto ; Modernização da sala da 

administração do Cemitério ; aumento da área do Cemitério ; reparos na Rua General 

Osório; iluminação do trecho do Shimoda até ao pontilhão.    O Ver. Paulo Luiz 

Cantuária  comunicou que o maquinário já chegou e serão feitos dois pedaços de 

estrada do Pinhalzinho dos Lopes e Pinhalzinho dos Goes.    O Ver. Antonio José 

Constantini  convidou os Vereadores para uma Palestra da EMBRAPA que vai trazer 

políticas agrícolas para o município, cumprindo sua promessa de campanha.  Solicitou: 

fornecimento de refeições para os professores e monitores das creches e escolas, que 

foram cortadas ; limpeza, passagem de máquina e roçagem do mato na beira da linha 

do bairro Santo Onofre; limpeza da cidade ; reparos e limpeza no bairro dos Palomos.  

O Ver. José Camilo da Silva Junior solicitou :sinalização de trânsito, pintura das faixas 

de pedestres ; colocação de semáforo na Rua Guarda Mor Lustosa e outras de maior 

trânsito ; extensão da campanha de combate à dengue para a zona rural ; Reparos no 

campo de futebol do Jardim Aeroporto ; agilização da construção das 3 salas de aula na 

Escola Ester Favilla ;  reiterou pedido das refeições para os professores ; maior 

investimento nos Conselhos Municipais .    O Ver. José Maria de Paula solitou:  revisão 

do posicionamento sobre as refeições dos professores e monitores ; solução do 

DMAAE para o problema de esgoto a céu aberto no Parque Ecológico ; limpeza dos 

terrenos baldios pelos proprietários ; cobrou o serviço de máquina no Inferninho. O 

Ver. Márcio Daniel Igídio  solicitou: providências urgentes quanto à funcionária da 

creche da AMBA, que trabalha das 7 as 17 horas, cuidando sozinha de 8 bebes; 

regularização do lixão que está a céu aberto, com catadores e fazendo queimadas, 

tudo ilegal . Parabenizou o Prefeito e Vereadores atuais pela ponte do mercado, 

lembrando que quem realmente deu inicio a esta obra foi na gestão anterior. Sugeriu 

ao Prefeito um melhor relacionamento com os servidores.    O Ver. Cícero de Lima 

Braga comunicou que os bares que fazem som ao vivo não serão fechados.  Pediu 



apoio do Prefeito para as pessoas que cuidam de animais abandonados .    Ver. André 

Paulino solicitou: providências quando ao descarte de seringas, curativos e 

medicamentos no lixo comum ; falta de material de limpeza nos postos de saúde ; 

reinvindicou o espaço abandonado no Jardim Aeroporto para a Assembléia de Deus 

desenvolver um projeto social; adequação dos horários das conduções aos pacientes ; 

apoio da Prefeitura ao SOPAMA.   O Ver. Luiz Gustavo Machado solicitou: retificou o 

pedido da relação financeira entre a Prefeitura e a empresa Acássia ; Melhorias no 

Velório; melhorias na sinalização de trânsito; endossou o pedido para fornecimento de 

refeições para professores e monitores . Comunicou que os biênios  serão pagos para 

os servidores .   O Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli  agradeceu a presença 

de todos, em especial, aos alunos da Faculdade de Pedagogia que vieram acompanhar 

os trabalhos do Legislativo.  Apresentou um balanço do seu mandato até agora, 

apresentando  relatório completo do que já feito e das metas para este ano .  Passou-

se à Pauta do Dia   I) APRESENTAÇÃO :  1)PROJETO DE LEI 2.714 – Dispõe sobre a 

concessão de diárias e adiantamentos  estimativos aos agentes políticos municipais. 2) 

PROJETO DE LEI 2.715 – Autoriza o município de Ouro Fino –MG a firmar convênio de 

Cooperação Técnica com o Município de Santa Rita de Caldas.  3)PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR – Altera a Lei Complementar 002/2006 e dá outras providências.   II) 

VOTAÇÃO:  1)PROJETO DE LEI 2.716 – Altera o artigo 4º da Lei 2.500/2013. Acatado o 

pedido de urgência para votação, foi aprovado por unanimidade.  2)PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO 001/2013 – Concede o Título de Cidadão Honorário 

Ourofinense ao Ilmo. Sr. Dr. Antônio Assis, de autoria do Ver. José Camilo da Silva 

Junior. Em votação recebeu aprovação unânime. 3) REQUERIMENTO 006/2013 –

solicitando redutores de velocidade na Rua Marechal Deodoro. Em votação, foi 

aprovado por unanimidade.  4) REQUERIMENTO 007/2013 – solicitando redutor de 

velocidade próximo ao Prédio dos Capuchinhos e aumento do outro já existente. Em 

votação , recebeu aprovação unânime.    Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi 

encerrada às 22 h 10 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,   29 DE ABRIL   DE 2013.  


