
                                ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 

                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  24.06.2013. 

Aos  vinte e quatro  dias  do mês de Junho   , do ano de dois mil e 
treze, às 20 horas, no salão nobre da Câmara Municipal  teve inicio a 
10ª  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.      Foram  lidas  as 
correspondências da semana, pela Coordenadora Geral.  O Vereador 
José  Camilo  da  Silva  Junior,  relator  da  Comissão  de  Educação  , 
Ciencias, tecnologia, Cultura, Desporto , Lazer e Turismo apresentou 
relatório de visita.    O Presidente da Câmara, Ver.  Bruno Zucareli, 
deixou  a  palavra  livre  aos  Vereadores  para  seus  requerimentos 
verbais.  O Ver. Milton Silvestre de Oliveira  solicitou: 1)Designar 
dentista para atendimento na APAE.   Ver. Roberto Coltri  solicitou: 
Agilização da cobertura da Quadra da Escola E. Bueno Brandão.  O 
Ver. Paulo Luiz Cantuária solicitou:  1)Coleta de lixo na zona rural ; 
Operação tapa buracos no bairro Caneleiras  ;  Passagem de patrol e 
cascalhamento no Peitudos, em virtude da proximidade da Festa do 
Bairro ;  Patrol nas estradas dos Cunhas e  Funil.  O Ver. Antonio 
José Constantini    solicitou  :  1)Coleta de lixo na zona rural   ; 
Operação tapa buracos no bairro Caneleiras ; Passagem de patrol e 
cascalhamento no Peitudos, em virtude da proximidade da Festa do 
Bairro  ;  Patrol nas estradas dos Cunhas e  Funil. Pediu providencias 
quanto ao nepotismo  no Executivo.  O Ver. José Camilo da Silva 
Junior solicitou :  1)Endossou pedido de redutor de velocidade no São 
Judas ; Agilização dos melhoramentos na Quadra de Esporte e Pista 
de Skait, no Jardim Expedicionário  ;  Melhorias no Campo de Futebol 
do  Gargatá  ;  Colocação  de  vigilante  ,  manutenção  dos  banheiros, 
limpeza e manutenção dos aparelhos de ginástica,  na Praça Padre 
Léo,  nos  Palomos  ;  Melhorias  no  Parque  Caiapó,  que  está 
abandonado.    O Ver. José Maria de Paula  solicitou :  1)Melhorias 
nas ruas e estradas do Peitudos ;  Roçada nos matos nos barrancos 
da R. José Lino Simões até a estrada  ;  Conserto da escada do Jardim 
Ouro  Verde  ;   Colocação de redutores  de velocidade:  R.  Candido 
Moreira Lopes, altura do 1125 ; R. Joaquim Chavasco, altura do 590 ; 
2 redutores na Rua ao lado da Vidraçaria Globo ; R. Tufic  Scaff altura 
do 281 ;  R.  Arnaldo Costa  altura do 174 ;  R.  Osvaldo Tenório de 
Souza altura do 134  ;   Melhorias urgentes na Rodovia MG290, onde 
falta sinalização, limpeza, acostamento, 3ª faixa.
O Ver.  Márcio  Daniel  Igídio   solicitou: 1)Melhorias  urgentes  na 
Rodovia MG290, pois a população já está fazendo até abaixo assinado 
;   Melhoria  do  atendimento  no  Pronto  Atendimento  e   na 
disponibilidade de ambulâncias  ;  Informações sobre a situação do 
terreno do Rodeio, onde as máquinas estão trabalhando, ao invés de 



cuidar  das  estradas  ;  Melhores  condições  de  trabalho  para  os 
servidores públicos que devem ser tratados com respeito e dignidade, 
com ferramentas e roupas apropriadas  e ter um plano de carreira  ; 
Observância   das  atitudes  de  nepotismo,  contratando parentes  do 
Prefeito e Vereadores.      O Ver. Cícero Braga solicitou : Ajuda de 
custo para as escolas municipais e estaduais viabilizarem o desfile do 
7 de Setembro ; Pediu fiscalização na entrega da segunda etapa do 
Loteamento  dos  Palomos,  para  que depois  não  culpem o  loteador 
quando a falta de manutenção começar a aparecer.      Ver. André 
Paulino  solicitou  :  Enfatizou  o  pedido  de  toda  a  comunidade  e 
adjacências  para  a  permanência  do  Israel  Vilela  naquele  local  ; 
Contratação de treinador de futebol para Crisólia ;  Sugeriu que se 
registrasse cada acontecimento do Pronto Atendimento, seja positivo 
ou negativo  ;   Pediu ao Prefeito  um bom relacionamento com os 
servidores públicos. 
 
 O  Ver.  Luiz  Gustavo  Machado   solicitou  :  Recolocação  dos 
bloquetes  em frente  ao  Bar  do  José  Roberto,  em frente  da  Santa 
Casa ; Sugeriu ao Prefeito que faça esclarecimento na Rádio sobre as 
obras no local do Rodeio  ;   Ampliação e reforma do Velório Municipal 
;  acelerar a compra de material odontológico  ;   Implantação de uma 
central  de  atendimento  médico-odontológico   ;    Solução  para  o 
problema com o Patrimônio Histórico, para que se aproveite a verba 
para  a  cobertura  da  Quadra  da  Escola  E.  Bueno  Brandão   ; 
Aceleração máxima na implantação  da Policlínica.     O Presidente 
da Câmara, Ver. Bruno Zucareli   solicitou:   Pediu aos Vereadores 
que repensem os modelos de política com o pensamento voltado para 
o  povo  ;  Pediu  ao  Prefeito  que  invista  o  dinheiro  arrecadado  , 
acudindo as prioridades  ;  Protestou quanto à falta de atendimento 
pelo Executivo, das reivindicações dos Vereadores.  
Em   seguida   passou-se  à  Pauta  do  Dia    :  I)   VOTAÇÃO   : 
1)PROJETO  DE  LEI  2.718  –  Dispõe  sobre  as  diretrizes  para 
elaboração  da Lei Orçamentária para o exercício 2013.  Em votação 
foi  aprovado  por  unanimidade.       2)PROJETO DE LEI  2.722 - 
Autoriza a Ação em Programa do PPA e a abertura de Crédito Especial 
, em favor do Fundo de Assistência  Social, no valor de R$ 24.000,00, 
para fim que especifica. Aprovado por unanimidade.  3) PROJETO DE 
RESOLUÇÃO 007/2013 –  Repassa a quantia de R$ 25.000,00 aos 
cofres da Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais. 
RESULTADO: 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,  24   DE 
JUNHO   DE 2013. 


