
                                ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª LEGISLATURA DA CÂMARA  

                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA EM  27.05.2013.  

Aos vinte e sete dias  do mês de Maio  , 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  solicitou: Apoio às 
reivindicações dos servidores do Pronto Atendimento ; Pontualidade no transporte 
escolar do Taboão, principalmente na volta das aulas; Sugestão de um minuto de 
propaganda educativa na Rádio Difusora sobre a conscientização de não se jogar o lixo 
nas ruas e rios ;  Colocação de dois hidrantes em pontos da cidade para casos de 
incêndio.    Ver. Roberto Coltri  solicitou:  Limpeza do rio. ;  Pintura do refeitório  e da 
creche do Jardim Expedicionários, bem como ampliação da sala do maternal  ; Reparos 
nas pedras soltas e quebradas do trecho da Rua 13 de Maio, do Bar do Pedro até a 
Charqueada. ;  Providências quanto à falta de água nas Rua Rogério Batista Gomes e 
Geraldo Bras.  O Ver. Paulo Luiz Cantuária solicitou: Passagem de patrol nos bairros 
Cunhas e Maciel ;  Cascalhamento das estradas rurais. ;  Limpeza do Jardim Aeroporto, 
Bairro dos Moreiras, São Judas e Ouro Verde  ;  Coleta de lixo nos bairros da zona rural.     
O Ver. Antonio José Constantini    solicitou: Fornecimento de roupa de proteção aos 
servidores municipais , bem como máquinas e material para o trabalho  ; Volta do 
fornecimento de lanches que foram cortados ; Pagamento dos servidores até o dia 30 
de cada mês.   O Ver. José Camilo da Silva Junior solicitou :  Reparos  nas estradas da 
Crisólia, São José, Barra, Taguá, Capinzal, Calixto, Criocas, Viracopos. ; Diminuição das  
salas multiseriadas na escola da Penha  ;   Reiterou pedido das lombadas da Av. 
Marechal Deodoro  ; Reparos nos calçamento das ruas da cidade, onde há locais que 
nem carros trafegam , como os Jardins São Paulo e Belo Horizonte ; Contratação 
urgente de mais um oftalmologista pois há uma fila de espera de 400 pacientes ; 
Politica de incentivo para  as empresas do próprio município ; Providências quanto à 
falta de água no Jardim Hebenezer .   O Ver. José Maria de Paula  solicitou : Reparos 
no calçamento do Jardim Patricia. ;   Providências quanto a falta de água nos bairros 
Palomos e Jardim Independência  ;   Contratação de mais duas máquinas para reparos 
nas estradas rurais.      O Ver. Márcio Daniel Igídio  solicitou: Providências quanto à 
superlotação do transporte escolar do Pinhalzinho dos Lopes  ; Melhor atendimento da 
ambulância que deixou de buscar e levar uma sra. do Laranjal ; Apoio aos servidores do 
Pronto Atendimento que merecem suas reivindicações, pois só não fazem o serviço 
porque não há material ; reiterou pedido de relação de pessoas contratadas e os 
comissionados.   O Ver. Cícero Braga solicitou:  Providências no Jardim Independência, 
onde há bueiros entupidos e ruas sujas.   Ver. André Paulino solicitou:  reiterou pedido 
de pagamento até dia 30 ; licitação definitiva para fornecimento dos lanches.    O Ver. 
Luiz Gustavo Machado  Conclamou os empresários para que adotem uma praça da 
cidade ; Pediu justificativas do Prefeito do porquê desse problema com os lanches dos 
servidores.      O Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli  convidou a todos para a 
inauguração do Cine Câmara Profª Dra. Julieta Burza , no próximo dia 07, agradecendo 



aos patrocinadores  . Solicitou: Sugeriu à Prefeitura a criação do Centro de Atenção ao 
Cidadão, com servidor para colher os pedidos , protocolar e encaminhar os mesmos 
aos órgãos competentes, dando um retorno posterior ao solicitante. ;  Pediu que se 
utilize o valor que a Prefeitura tem arrecadado com taxa de iluminação pública para 
obras de iluminação da R. Humaitá, trevo da rodovia e outros locais que necessitem  ;    
Agilização da Procuradoria do Município quanto ao projeto de delimitação do Distrito 
de São José do Mato Dentro.    Passou-se à Pauta do Dia   I) APRESENTAÇÃO :     II) 
VOTAÇÃO :  PROJETO DE LEI 2.719 – Cria o Conselho Municipal da Juventude do 
Município de Ouro Fino e dá outras providências.  VOTAÇÃO:  PROJETO DE LEI 
2.720/2013 – Dispõe sobre a transferência de bens móveis usados de propriedade do 
Poder Legislativo para a Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais.  
AUTOR: Presidente Bruno Zucareli . Aprovado por unanimidade. PROJETO DE 
RESOLUÇÃO 006/2013 – Dispõe sobre o repasse de recursos da Câmara Municipal à 
Prefeitura de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais. AUTOR: Presidente Bruno Zucareli .  
Aprovado por unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 005/2013 – Altera o 
Decreto Legislativo 005/06 , que alterou o Decreto Legislativo 001/06, o qual 
regulamenta a concessão de Título de Cidadão Honorário.  AUTORES : Todos os 
Vereadores .    Aprovado por unanimidade.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
006/2013 – Altera o Decreto Legislativo 03/10 , que regulamenta a concessão de 
Diploma de Honra ao Mérito ao empresário ou comerciante em destaque e dá outras 
providências.  AUTORES  Todos os Vereadores . Aprovado por unanimidade. PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO 007/2013 – Concede o Título de Cidadão Honorário 
Ourofinense ao Exmo. Sr. Dr. João Cláudio Teodoro. AUTOR: Ver. Bruno Zucareli  . 
Aprovado por unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 008/2013 – Concede 
o Título de Cidadão Honorário Ourofinense ao Exmo. Sr. Dr.Marco Antônio Meiken.  
AUTOR: Ver. Bruno Zucareli .  Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO 009 – 
requer do Presidente da Câmara realização de Audiência Pública sobre Segurança 
Pública. AUTOR: Ver. José Camilo da Silva Junior. Aprovado por unanimidade.     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,  27   DE MAIO    DE 2013.  


