
                               ATA DA  15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  30.09.2013. 

Aos trinta  dias   do mês de Setembro     , do ano de dois mil e treze, 
às 20 horas, no salão nobre da Câmara Municipal  teve inicio a 15ª 
Sessão Ordinária da 33ª Legislatura , ausentes os Vereadores Márcio 
Daniel  Igídio  e  Antônio  José  Constantini.     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  Coordenadora  Geral  fez  a  leitura  das 
correspondências.        O Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli, 
pediu um minuto de silêncio  pelo falecimento da irmã, cunhado e 
outros parentes do Ver.  José  Camilo  da Silva Junior,  vitimados em 
acidente aéreo.   Em seguido  deixou a palavra livre aos Vereadores 
para  seus  requerimentos  verbais.   O  Ver.  Milton  Silvestre  de 
Oliveira   apresentou  para  o  Plenário  várias  notas  fiscais  dos 
consertos e compra de peças para o maquinário da Prefeitura, com 
fortes indícios  de irregularidades  e preços  supostamente  abusivos, 
solicitando da Presidência desta Casa providências de acordo com o 
Regimento Interno.  Solicitou ainda o cascalhamento da estrada da 
Crisólia, defronte às Olarias ; providências quanto a falta de água no 
Jd.  São  Paulo  e  Jd.  Patricia.       Ver.  Roberto  Coltri  solicitou: 
Parceria  da  Prefeitura  com  Faculdades  para  os  alunos  carentes 
concluintes  do  Ensino  Médio  ;  Implantação  de  cursos 
profissionalizantes como os do SESI, SENAI e SENAC ; Revitalizar o 
cinema e o teatro da cidade  para opções de lazer ; Criar espaços 
culturais  nas  praças  ,  bairros  centrais  e  periféricos  ;  Aumento  do 
número de policiais para atender a população ; Implantação de corpo 
de bombeiro ; Incentivo às atividades físicas e culturais do município ; 
Disponibilização de médicos para  fazer palestras nas Escolas para 
pais  e  alunos  ;   Investimentos  do  Governo,  nas  três  esferas,  nas 
escolas  para  implantação  de  cursos  tecnológicos  e  treinamento  e 
capacitação para ministrar cursos de diferentes áreas ; Parceria da 
Prefeitura  com  empresas  para  contratação  de  jovens   sem 
experiência  ;  Investir  nos  pontos  turísticos  da  cidade  ;   Oferecer 
locais  adequados  para  tratamento  de  dependentes  químicos   ; 
Realização de palestras nas escolas por profissional capacitado para 
tratar de assuntos como racismo, sexo e drogas.    O Ver. Paulo 
Luiz  Cantuária  solicitou:   Atenção  do  Prefeito  quanto  às 
irregularidades apresentadas  pelo colega Ver.  Milton ;  Abertura do 
Posto  de  Saúde  do  Pinhalzinho  dos  Gois  ;  Cascalhamento  do 
Pinhalzinho dos Gois e Cunhas ; Colocação urgente da pinguela no 
Jardim Aeroporto ; Manilhamento  nas estradas rurais, como Laranjal, 
Funil e outras ; Cascallhamento nos locais mais críticos das estradas 
do Laranjal, Tanque, Almas, Funil, Pinhalzinho dos Lopes e Farias .  O 
Ver.  José  Camilo  da  Silva  Junior   agradeceu  a  todos  que 
manifestaram seus pesares por ocasião dessa sua imensa perda.   O 
Ver. José Maria de Paula  solicitou : Reparos na escada do Jardim 
Ouro Verde; Providências quanto à falta de água nas Ruas Benedito 
Caetano  de  Freitas  e  Benedito  Ramos  Muniz  ;  Construção  de  um 
redutor  de  velocidade  na  Av.  Barão  do  Rio  Branco,  em frente  da 



Creche  ;  Apuração  pelo  Prefeito  das  possíveis  irregularidades 
constatadas;   Limpeza da Praça do Jardim Ouro Verde.     O Ver. 
Cícero de Lima Braga  solicitou: Reparos nas Praças São Benedito e 
Jardim Expedicionários, que estão abandonadas e sem iluminação ; 
Continuação  das  obras  na  Rua  Tupis  que  foram  interrompidas . 
Ver. André Paulino  solicitou  :   Liberação de massa asfaltica em 
frente a Barraca Bar da Festa de Crisólia ; Conclusão das obras da 
creche em Crisólia ; Reajuste salarial para os servidores ainda este 
ano, conforme prometido ; Instalação de uma academia ao ar livre 
em Crisólia .   O Ver. Luiz  Gustavo Machado  solicitou:  Permissão 
do  Prefeito  para  que  o  transporte  da  Saúde  também  conduza  os 
pacientes da Unimed ; Direcionar uma academia ao ar livre para o 
Jardim  Ouro  Verde.     O  Presidente  da  Câmara,  Ver.  Bruno 
Zucareli    solicitou  :  Ajuda de custo para a oficina de teatro para 
apresentação de peça nos dias 18 e 19 de outubro ; Alargamento da 
mina  de  água  no  Jardim  Ouro  Verde  ;  Iluminação  da  Praça  São 
Benedito,Praça do  Jardim Expedicionários, Praça da Matriz e Centro 
Cultural.   Elogiou  o  Vereador  Milton  Silvestre  pelo  trabalho  de 
fiscalização garantindo-lhe que a função dos Vereadores é fiscalizar e 
diante dessa suspeita gravíssima, esse mal terá que ser estirpado. 
De  acordo  com  o  artigo  157  do  Regimento  Interno  da  Câmara, 
apresentou  à  apreciação  do  Plenário  um  REQUERIMENTO  VERBAL 
direcionado ao Prefeito solicitando abertura de sindicância interna , 
convocando  os  responsáveis  para  uma  reunião  na  Câmara  na 
próxima sexta  feira  ,  dia  04 de Outubro.   O Plenário  aprovou por 
unanimidade.   O  Presidente  da  Câmara  nomeou  uma  Comissão 
apuradora  para  acompanhar  a  sindicância,  composta  pelos 
Vereadores Milton Silvestre de Oliveira, Paulo Luiz Cantuária e José 
Maria  de  Paula.  Lembrou  a  todos  que  após  a  apuração  dos 
responsáveis,  deverá  ser  instaurado  processo  administrativo  com 
medidas  disciplinares   e  oficiar  ao  Ministério  Público.   Fez  uso  da 
Tribuna  Livre,  o  Ilmo.Sr.  Pastor  Douglas  Honorio  Correia, 
representando a comunidade evangélica, para falar de seus projetos. 
Em  seguida  passou-se à Pauta do Dia   : I)  APRESENTAÇÃO  : 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 011/2013 – Altera a Resolução 03/2004, 
Regimento Interno da Câmara Municipal , acrescentando no artigo 94 
a  criação  da  Comissão  Permanente  de  Participação  Popular.    II) 
VOTAÇÃO: 1) PROJETO DE LEI 2.737 – Autoriza a inclusão de Ação 
em Programa do PPA  e a abertura de Crédito Especial, em favor do 
Departamento  de  Desenvolvimento  Rural  e  Meio  Ambiente  de 
R$46.572,00 para o fim que especifica.  AUTOR: Prefeito Municipal. 
RESULTADO:Aprovado por unanimidade.  2) PROJETO DE LEI 2.739 
– 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:  Mesa Diretora.      RESULTADO : Aprovado 
por  unanimidade.    3) PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO 
010/2013 – Dispõe sobre o Título de Cidadão Honorário Ourofinense 
ao Deputado Estadual Inácio Franco.   AUTOR: Ver. Roberto Coltri . 
RESULTADO: Aprovado por unanimidade..  Não havendo mais nada 
a tratar, a sessão foi encerrada às 22 h 05 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,  30  DE SETEMEBRO     DE 2013. 


