
                               ATA DA  19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA  33ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA 
                                MUNICIPAL DE OURO FINO/MG, REALIZADA 
EM  09.12.2013. 

Aos   nove    dias   do mês de Dezembro    , do ano de dois mil e treze, às 20 
horas,  no  salão  nobre  da  Câmara  Municipal   teve  inicio  a  19ª  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: Providencias quanto drenagem de água pluvial  na R. Valdir Vilas 
Boas,  Jd.  Prateado,  cujas  poças  de  água  viram  criadouro  de  dengue  ; 
melhoria do asfalto em várias ruas da cidade ; Fiscalização da lei do idoso, 
pois a Sra. Joana  Esmeraldo Freitas, de 73 anos, foi impedida de usar o 
ônibus circular sem pagar . Comunicou que os exames laboratoriais serão 
feitos em Ouro Fino,  a  partir  do próximo janeiro  e que a Placa da Rua 
Oliveira  Moreira  da  Silva  vai   ser  colocada.    O  Ver.  Roberto  Coltri 
solicitou:  solicitou  verificação  do  cumprimento  do  art.  74  do  Código  de 
Obras.  Agradeceu as obras no Jardim Burza, a iluminação do Peitudos e 
demais  atendimentos  aos  seus  pedidos.  Agradeceu  ao  Prefeito  e  aos 
funcionários pela atenção recebida durante este ano, parabenizando pelo 
trabalho bem sucedido.       O Ver. Paulo Luiz Cantuária  elogiou os feitos 
do Prefeito neste ano, mesmo tendo  pego a Prefeitura com problemas , 
conseguiu fazer um excelente trabalho, principalmente os bairros Laranjal, 
Funil,  Tanque,  Pinalzinho  dos  Lopes. Pediu  cascalhamento  no  morro  do 
Laranjal.    O Vereador Antônio José Constantini  comentou que gostaria 
de maiores explicações sobre a expressa “métodos conhecidos” usado no 
relatório do Prefeito para justificar o problema com as irregularidades na 
despesa com as máquinas e veículos. Pediu a abertura do portão mais cedo 
no Posto da Av.  Ciro Gonçalves.  Falou das suas conquistas durante este 
primeiro ano de trabalho no Legislativo e das coisas que pediu e ficaram 
sem fazer,  mas espera ainda ser atendido.  Elogiou os feitos do Prefeito 
Municipal , lembrando da grande ajuda fornecida pelo Governo Federal para 
essas  conquistas.  Elogiou  os  colegas  Vereadores  e  demonstrou  sua 
satisfação em desta Câmara e aprender com as diferenças.           O Ver. 
José Camilo da Silva Junior  demonstrou sua  satisfação pelo que foi feito 
pelo  Prefeito  no  município,  salientando o  valor  de seis  milhões  de  reais 
investidos em maquinários e que hoje Ouro Fino tem uma esperança real de 
progresso.  Parabenizou  os  Vereadores  pelo  trabalho  e  em  especial  ao 
Presidente  Bruno  Zucareli   pela  excelente  administração,  colocando  a 
Câmara num patamar muito elevado, como nunca se fez, principalmente 



com o advento do CAC , com cine camara, Procon, Disk Cidadão , aulas de 
Informática e em breve a confecção de carteiras de identidade. Parabenizou 
aos servidores da Câmara pelo empenho demonstrado. Desejou a todos um 
Feliz Natal  e que o nascimento do nosso Salvador abençoe cada família. 
O Ver. José Maria de Paula  solicitou  retirada  de entulhos abaixo da 
Fábrica JF. Parabenizou o Prefeito e demais organizadores da Parada 
de Natal. Agradeceu o Prefeito pelo excelente trabalho feito este ano 
na cidade e os funcionários pelo trabalho e esforço.  Agradeceu aos 
colegas Vereadores e aos funcionários da Câmara pela parceria e o 
bom  andamento  dos  trabalhos.   Parabenizou  o  Presidente  Bruno 
Zucareli  que  tantas  benfeitorias  fez  na  Câmara.    O  Ver.  Márcio 
Daniel Igídio   elogiou o Prefeito por todas as obras que conseguiu fazer 
este ano, lembrando que sempre estará do lado de quem fizer o melhor por 
Ouro  Fino  e não apenas  ficar  julgando ,  a  não ser  que as  coisas  sejam 
erradas.  Parabenizou o Presidente Bruno pelo mandato que foi excelente. 
Desejou Feliz Nata para todos.  O Ver. Cícero de Lima Braga  solicitou 
estudos do Prefeito sobre o Projeto do troco solidário em prol das entidades 
filantrópicas de Ouro Fino. Parabenizou o Prefeito por todas as conquistas 
deste  ano  ,  enaltecendo   os  500  mil  para  o  Centro  de  Eventos  e  a 
implantação  do  sistema  de  ensino  Positivo  a  partir  do  ano  que  vem. 
Comentou que o Carnaval de 2014 vai ser um dos melhores de Ouro Fino. 
Parabenizou o Presidente Bruno que foi um dos melhores Presidentes que a 
Câmara  já  teve.        Ver.  André Paulino  teceu  elogios  ao  trabalho 
efetuado pelo Prefeito Municipal e pelo Presidente da Câmara, esperando 
que o ano de 2014 seja o ano da Zona Rural.      O Ver. Luiz  Gustavo 
Machado  solicitou:  atenção especial  da Prefeitura  para a entidade 
Esperança e Vida  .  Comentou que a Câmara conseguiu realizar muitas 
coisas com o Presidente Bruno Zucareli , como a reforma do prédio, cine 
câmara,  Procon,  aulas  de  Informática,  plantão  de  Vereadores,  Câmara 
Itinerante e outras, tornando muitíssimo positiva a atuação do Legislativo. 
Agradeceu ao Executivo que realizou muitas coisas e que não se esqueça do 
que ficou por fazer.    O Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli , 
convidou toda a população para no dia 16 de dezembro, as  17 horas, aqui 
na sede da Câmara ,  onde será feita a prestação de contas da Câmara, 
inaugurando  o  Posto  de  Idenficação   e  o  CAC  –  Centro  de  Atençao  ao 
Cidadão,  que engloba todas as inovações que criamos, além da entrega do 
certificado do curso de informática.  Por ser a última sessão ordinária sob 
sua Presidência, agradeceu a Deus pois o que pode fazer ele fez e pode 
sempre pecar pela ação , mas jamais pela omissão.  Agradeceu os colegas 
Vereadores que ajudaram efetivamente e, portanto, todas as conquistas são 
frutos de todos , pois fizeram juntos. Pediu desculpas por possíveis erros 
cometidos.  Agradeceu ao apoio dos funcionários da Câmara por acreditar e 
colaborar  com  seu  trabalho.   Acrescentou  que  sempre  acreditou  no 
potencial do Prefeito, pelo seu trabalho disciplinado que todos esperamos 
que continue.   Em  seguida  passou-se à Pauta do Dia   :      II) VOTAÇÃO : 
1)  PROJETO  DE  LEI  2.749  –  Dispõe  sobre  a  concessão  de  abono  de 



incentivo  aos  profissionais  do  Magistério  da  rede  pública  municipal  de 
ensino  básico.   AUTOR:   Prefeito  Municipal     RESULTADO:  Aprovado 
unanimemente.  2)  PROJETO DE  LEI  2.753  –  Prorroga   o  período  de 
vigência do “Programa Temporário de Pagamento Incentivado de Débitos 
para com a Fazenda Pública do Municipio de Ouro  Fino II”. AUTOR: Prefeito 
Municipal       RESULTADO -  Aprovado por unanimidade.  3)   P  ROJETO DE 
LEI  2.754  –  Dispõe  sobre  a  Concessão  de  Uso  à  título  gratuito   para 
instalação de Posto de Atendimento Bancário da Caixa Econômica Federal. 
AUTOR: Prefeito Municipal       RESULTADO: Aprovado por unanimidade.   4) 
PROJETO DE LEI 2.755 – Autoriza o Município de Ouro Fino participar do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde Macro Região do Sul de Minas – CISSUL. 
AUTOR:  Prefeito Municipal.  RESULTADO: Aprovado por unanimidade.  5) 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 002/2013 –  Altera o art.  4º da Lei 
Municipal   2022/02  que trata da contribuição para o Custeio da Iluminação 
Pública.    AUTOR: Prefeito  Municipal        RESULTADO :  Aprovado.  6) 
PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  003/2013  –  Dispõe  sobre  a 
delimitação  do perímetro urbano do Distrito de São José do Mato Dentro. 
7)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO   011/2013  – Dispõe  sobre  o 
Título  de  Cidadão  Honorário  Ourofinense  ao  Revmo.  Sr.  Padre  José 
Setembrino  de  Melo.   Autor:  Ver.  José  Camilo  da  Silva  Junior. 
RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade.  8)   PROJETO  DE  DECRETO 
LEGISLATIVO  012  –  Dispõe  sobre  a  alteração  da  Denominação  de 
Logradouro  Público.  AUTORES:  Ver.  José  Camilo,  Roberto   e  Daniel  . 
RESULTADO:  Aprovado  por  unanimidade.   9)VETO  ÀS  EMENDAS 
001/2013 E 002/2013  sobre o Projeto de Lei 2.743 . AUTOR: Prefeito 
Municipal     RESULTADO: Aprovado por unanimidade. 10)  ELEIÇÃO DOS 
MEMBROS  DA  MESA  DIRETORA  PARA  2014:   I  –  SUPLENTE  DE 
SECRETÁRIO – Inscrito apenas o Vereador JOSÉ MARIA DE PAULA , que 
foi eleito pela unanimidade dos votos.   II)  SECRETÁRIO – Inscrito apenas 
o Vereador ROBERTO COLTRI,  que foi eleito pela unanimidade dos votos. 
III) VICE PRESIDENTE ,  inscritos os Vereadores MILTON SILVESTRE DE 
OLIVEIRA  E  CÍCERO DE LIMA BRAGA.  Foi eleito pela maioria dos votos 
(  oito  votos)  o Vereador  CÍCERO DE LIMA BRAGA.  IV) PRESIDENTE: 
inscrito apenas o Vereador  JOSÉ CAMILO DA SILVA JUNIOR que foi eleito 
pela unanimidade dos votos  .     Não havendo mais nada a tratar,  a 
sessão foi encerrada às 23 h 25  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,   09  DE 
DEZEMBRO   DE 2013.


