
                               ATA DA  17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  11.11.2013. 

Aos onze  dias   do mês de Novembro   , do ano de dois mil e treze, às 20 
horas,  no  salão  nobre  da  Câmara  Municipal   teve  inicio  a  17ª  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 
Coordenadora Geral fez a leitura das correspondências.        O Presidente da 
Câmara, Ver. Bruno Zucareli,  deixou a palavra livre aos Vereadores para 
seus  requerimentos  verbais.   O  Ver.  Milton  Silvestre  de  Oliveira 
solicitou:   Providências urgentes quanto ao comércio de droga na cidade 
que ocorre abertamente ; Cascalhamento da estrada do Laranjal, no trecho 
da  Fazenda  Santa  Maria  ;  Promoção  de  encontro  com  os  prefeitos  que 
aderiram  ao  Consórcio  para  melhor  reestruturação  ;  Envio  das  notas  e 
empenhos  dos consertos e aquisição de peças apuradas pela Comissão da 
Prefeitura para a Comissão Apuradora da Câmara, cujo prazo venceu dia 04 
deste mês.  O Ver. Roberto Coltri solicitou:  Cumprimento do cronograma 
de  obras  no  Jardim  Burza,  que  está  sem  metade  do  calçamento,  sem 
drenagem pluvial e abandonado há 9 anos ;
Contribuição da Prefeitura para a Equipe Braço de Ouro .     O Ver. Paulo 
Luiz Cantuária solicitou: Fornecimento de crachás de identificação para os 
servidores da Prefeitura ; Melhoria na impressão dos recibos de pagamento 
que estão inelegíveis ; Colocação de guarita no Jd. São Paulo, local onde 
será a academia ao ar livre ; Cascalhamento dos bairros rurais antes das 
chuvas, usando o cascalho  do Renó que é gratuito ; Passagem de máquina 
na estrada do Taguá, onde não passa o ônibus escolar ; Passagem de patrol  
no bairro do Funil, próximo a propriedade do Sr. José Mendes.   O Vereador 
Antônio  José  Constantini   solicitou:   Reiterou  pedido  de  melhoria  na 
impressão da folha de pagamento dos servidores   ;  mudança do uniforme 
dos servidores, usando tecido mais fino e de cor mais adequada.       O Ver. 
José Camilo da Silva  solicitou:   Reunião dos Vereadores com a Comissão 
de Trânsito para saber as metas de trabalho ;  Sugeriu parceria do Prefeito, 
Loteador e moradores do Jardim Burza para sanar o problema do bairro ; 
Intensificação do cascalhamento antes das chuvas ; Colocação de lâmpadas 
no trecho da Rodovia MG290 , do Monumento até o Jd. Patrícia.     O Ver. 
José Maria de Paula  solicitou : Iluminação e colocação de 3 redutores de 
velocidade na  Rua Carlos Roberto Guimarães  ;  Asfaltamento de 3 ruas do 
Jd. São Paulo que ficaram sem asfalto ; Reparos na ponte de madeira na 
estrada que liga Capelinha a Ponte Preta ; Aumento de atendimento dos 
exames que precisam de aparelhos, como oftalmologia e outros ; Conserto 
das telas de proteção das caixas d’água do Jardim Ouro Verde ; Conserto da 
escada do Jardim Ouro Verde.    O Ver. Márcio Daniel Igídio   solicitou: 
Melhorias no bairro da Serrinha tais como colocação de corrimão na escada 
da pista, guarita na entrada do bairro, placa de identificação  na entrada do 
bairro , além de um radar neste lugar  ;  Melhorias na estrada do Funil e do 
Pinhalzinho   ;   Providências  quanto  ao  arquivo  morto  da  Câmara  para 
facilitar a pesquisa das pessoas que precisam de documentos antigos para 
aposentadoria ; Providência do Prefeito quanto à existências de funcionário 
voluntário que ainda continua prestando serviço, o que não é legal, pois 
existe concurso e contratação e a Prefeitura não precisa disso.



O Ver. Cícero de Lima Braga  solicitou: Promoção de reunião  do Prefeito 
com o pessoal  da  Praça  de  Skait.       Ver.  André Paulino  solicitou  : 
Contratação de mais servidores braçais pois as ruas de Crisólia estão  sujas, 
cheias de mato ; Renovação do quadro de funcionários através de promoção 
de Concurso Público ; Substituição do atual uniforme dos funcionários que 
são muito quentes para o verão ;  Cascalhamento das estradas do bairro 
Cariocas, no trecho do Morro da Cava.   O Ver. Luiz  Gustavo Machado 
solicitou:  Atenção da Prefeitura com os dependentes químicos, inclusive os 
alcoólatras , fornecendo alternativas de tratamento ; Maior interação dos 
Vereadores com a Comissão de Trânsito ; Atendimento emergencial gratuito 
de oftalmologistas ;  Reforma do Velório Municipal ; Fiscalização do asfalto a 
ser utilizado.    O Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli  lembrou 
a todos da doação de terreno feita à empresa Sinter Futura, de 43 mil m2, e 
do  acordo  feito  de  que  seriam criados  100 empregos  em 3  anos  e  em 
janeiro de 2014 irá encerrar esse prazo, sendo que há apenas 20 empregos, 
sendo 7 deles ocupados por pessoas de fora de Ouro Fino, declarando que 
está fiscalizando isso e pedindo aos colegas Vereadores e ao Prefeito que 
acompanhem o caso.  Solicitou: Providências quanto à falta de água na R. 
Geraldo  Bras,  Jd.  Hebenezer  ;  Reparos  nas  cercas  protetoras  das  caixas 
d’água dos Palomos e Jardim da Luz ; Cascalhamento  do Pinhalzinho dos 
Lopes  ;  Reparos  na  ponte  da  estrada  da  Capelinha  à  Ponte  Preta  ; 
Asfaltamento da R. Argeu Caetano de Freitas, na Capelinha ;  Calçamento, 
colocação  de  meio  fio,  bueiros  e  outras  necessidades  do  Jardim  Burza. 
Em   seguida   passou-se  à  Pauta  do  Dia    :  I)   APRESENTAÇÃO   : 
1)PROJEJTO  DE  LEI  2.749  –  Dispõe  sobre  a  concessão  de  abono  de 
incentivo  aos  profissionais  do  Magistério  da  rede  pública  municipal  de 
ensino básico. 2) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  002 - Altera o art. 
4º da Lei Municipal 2.022/2002 que trata de Contribuição para o Custeio da 
Iluminação Pública . 3)PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR  003 – Dispõe 
sobre a delimitação do perímetro urbano do Distrito de São José do Mato 
Dentro.      II) VOTAÇÃO:  1) PROJETO DE LEI 2.744 – Autoriza a inclusão 
de Ação em Programa do PPA e a abertura de Crédito Especial em favor da 
Divisão de Cultura,  no valor de R$ 20.000,00 para o fim que especifica. 
AUTOR:Prefeito Municipal        RESULTADO: Aprovado , salvo abstenção 
do Ver. Constantini.  2) PROJETO DE LEI 2.745 – Dispõe sobre a criação 
de verba de natureza indenizatória aos servidores da administração direta 
do Poder  Executivo Municipal  e  do DMAAE,  que compõem comissões  de 
caráter permanente.  AUTOR: Prefeito Municipal     RESULTADO: Retirado . 
3)PROJETO DE LEI 2.746 – Modifica a Lei Municipal 2.287/2008, alterada 
pela Lei Municipal 2.495/2013 e majora o valor do Auxílio Alimentação aos 
servidores públicos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ouro 
Fino  .   AUTOR:  Prefeito  Municipal      RESULTADO:   Aprovado  por 
unanimidade.      4)PROJETO DE LEI 2.747 –  Autoriza a  concessão  de 
subvenção social a Associação Comercial Industrial e Agrícola de Ouro Fino 
para  o  exercício  de  2013.     AUTOR:  Prefeito  Municipal    RESULTADO : 
Aprovado, salvo abstenção do Ver. Constantini.   5)PROJETO DE LEI 2.748 
– Autoriza a aquisição de imóvel pelo Município .  AUTOR: Prefeito Municipal 
.      RESULTADO: Aprovado por unanimidade.   Não havendo mais nada a 
tratar, a sessão foi encerrada às 23 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,   11 DE 
NOVEMBRO    DE 2013.


