
                                ATA DA  7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA CÂMARA  

                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM  14.05.2013.  

Aos quatorze dias  do mês de Maio l , 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 ,  os 

Vereadores Cícero de Lima Braga, José Maria de  Paula e Paulo Luiz Cantuária.    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.     O Presidente 

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

requerimentos verbais.  O Ver. Milton Silvestre de Oliveira  pediu aprovação para os 

Títulos de Cidadania ourofinense para a Juiza Dra. Tânia Marina de A. G.Coêlho e o 

Promotor Dr. Carlos Cézar Luz, ambos de sua autoria . Solicitou: a contratação de 

professora para a zona rural; providências quanto à aglomeração de pessoas no 

Terminal Rodoviario da  R. Guarda Mor Lustosa, onde existe uso e tráfico de drogas.   O 

Ver. Roberto Coltri  solicitou: alargamento da estrada entre São José e Escolinha ; 

promoção de reunião com os Vereadores, Prefeito e Vice Prefeito com os moradores 

do Peitudos ; poda das árvores e reparos nos bancos e calçamento do Jardim 

Expedicionários ; passagem de máquinas nas entradas dos sítios do Pinhalzinhos dos 

Goes    O Ver. Antonio José Constantini    solicitou: melhoria e manutenção do sinal de 

trasmissão de TV aberta ; contratação de um vigilante para o Lago dos Palomos pois se 

encontra depredado.   O Ver. José Camilo da Silva Junior solicitou :vigilância na Praça 

Padre Leo, nos Lagos dos Palomos e construção de bancos ;  melhorias na estrada de 

Crisólia até a barra, passando pelo Capinzal, Taboão , Viracopos, Taguá, Barra, Calixto e 

de São José até Escolinha; providências quanto aos veículos abandonados às margens 

de nossas ruas ; agilização no site da Câmara .    O Ver. Márcio Daniel Igídio  solicitou: 

Limpeza das ruas da cidade, R. São Vicente, Jd.São Paulo,  Jd. Belo Horizonte, Jd. 

Centenário, Vila Prateado, Jd. Expedicionários; providências urgentes para o 

atendimento da Policlinica ; Legalização do lixão ; coleta de lixo nos bairros Funil e 

Pinhalzinho.         Ver. André Paulino solicitou:  limpeza do barracão do Jd. Aeroporto 

para o Projeto da Assembléia de Deus ; pintura das faixas amarelas de trânsito na Rua 

13 de Maio ; Limpeza dos bueiros nas ruas Dr. Gentil e Antônio Franceli, em Crisólia ;  

contração de mais funcionários para a limpeza.    O Ver. Luiz Gustavo Machado  

reiterou todos os pedidos dos Vereadores, informando que estarão fazendo sua parte. 

Comentou que dentro de 60 a 90 dias os 10 ou 12 consultórios odontológicos estão 

totalmente equipados  e que continua fiscalizando a relação da Prefeitura com a 

Distribuidora Acácia.    O Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli  agradeceu a 

presença de todos, em especial, aos  membros da Academia Ourofinense de Letras e 

Artes.  Solicitou: isenção de IPTU para pessoas idosas  e portadores  de doenças graves  

e crônicas; aquisição de equipamento de proteção para os servidores; oficiar a Ação 

Social para solução do problema no Terminal Rodoviário; endossou os pedidos sobre a 

ruptura do contrato com a SISAMESP e a necessidade de manutenção da Praça dos 



Lagos dos Palomos ; colocação de câmeras nas ruas da cidade, sistema “olho vivo”.  

Comunicou que o site estará no ar esta semana e será o site da transparência e em 

breve estará inaugurando o Cine Câmara.  Convidou a Presidente da Academia 

Ourofinense de Letras e Artes, Srta Cecília Rivelli , para fazer uso da Tribuna Livre.  Em 

seguida o Presidente homenageou a Academia pelos seus vinte anos de 

funcionamento, entregando à Presidente um quadro de Honra ao Mérito e flores .   

Passou-se à Pauta do Dia   I) APRESENTAÇÃO :  1)PROJETO DE LEI 2.718 – Dispõe sobre 

as diretrizes para elaboração da lei orçamentária  de 2014 e  dá outras providências.  .   

II) VOTAÇÃO:  1)PROJETO DE LEI 2.714 – Dispõe sobre a concessão de diárias e 

adiantamentos  estimativos aos agentes políticos municipais.  Foi aprovado , SALVO 

EMENDAS 01, 02, 03, 04, 05 .  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.   Em votação, recebeu aprovação unânime.  3)PROJETO DE LEI 

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

aprovado, salvo votos contrários dos Vereadores Daniel e Constantini.    4)PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO 003/2013 –– Concede o Título de Cidadão Honorário 

Ourofinense a Exma. Sra. Dra. Tânia Marina de Azevedo Grandal Coêlho. Aprovado por 

unanimidade. 5)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 004/2013 – Concede o Título de 

Cidadão Honorário Ourofinense ao Exmo. Sr. Dr. Carlos César Marques Luz. Aprovado 

por unanimidade. 6) REQUERIMENTO 008/2013 – solicita pagamento dos servidores 

no dia 30. Aprovado por unanimidade.  7) REQUERIMENTO 009/2013 – realização 

audiência pública pela Comissão Permanente dos Direitos Humanos sobre “Segurança 

Pública”.  Aprovado por unanimidade. 8) MOÇÃO Nº 002 – Congratulações pela 

ordenação episcopal do Monsenhor Marco Aurélio Gubiotti. Aprovado por 

unanimidade.   Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 22 h 55 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,  14 DE MAIO    DE 

2013.  


