
  

 

 A Câmara Municipal de Ouro Fino realizou a 2ª Sessão Ordinária do 

ano, no dia 06 de Março de 2017, ocasião em que os Vereadores deliberaram 

sobre os seguintes assuntos: 

 

REQUERIMENTOS OU INDICAÇÕES VERBAIS: 

VEREADOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA:  

- Abordou a questão das enchentes na cidade destacando a solidariedade da 

população; 

- Propôs a realização de uma Audiência Pública com todas as vítimas das 

enchentes;  

- Propôs Audiência Pública para tratar sobre a questão da instalação do 

Aterro Sanitário no bairro Escolinha;  

- Pediu aos vereadores que aprovem os projetos de sua autoria;  

- Solicitou o encaminhamento de ofício aos Bancos Caixa e Sicoob para 

que mantenham em funcionamento os caixas eletrônicos aos finais de 

semana;  

- Solicitou encaminhamento de ofício ao Banco Itaú para que disponibilize 

acentos aos clientes para que possam esperar sentados enquanto aguardam 

serem atendidos.  

 

VEREADOR ANTÔNIO RICARDO ALVES: 

- Comentou sobre a questão das enchentes destacando o apoio da 

população às vítimas 

- Solicitou atuação da Secretaria Municipal da Saúde que, a seu ver, até 

agora nada vez sobre o assunto da enchente;  

- Agradeceu o Zé Luiz e Jair que prontamente ajudaram as vítimas das 

enchentes;  

- Agradeceu as rádios locais pelo trabalho e ao Lú do café que emprestou o 

caminhão. 

 

 

 



VEREADOR BENEDITO URIAS FELIX: 

- Agradeceu às pessoas que foram solidárias com às vítimas das enchentes, 

especialmente aos moradores do Distrito de Crisólia e da cidade de 

Jacutinga; 

- Pediu melhorias nas estradas do bairro Pinhalzinho dos Góes 

 

VEREADOR ISRAEL MODESTO BARBOSA: 

- Afirmou que este é o momento de prestar solidariedade aos atingidos 

pelas enchentes por isso não fará seus pedidos; 

- Parabenizou à população, servidores da prefeitura e ao prefeito pelo 

pronto atendimento às vítimas das enchentes; 

- Manifestou seu apoio aos moradores e proprietários de terras próximas ao 

local em que supostamente será construído o Aterro Sanitário. 

 

VEREADOR PAULO LUIZ CANTUÁRIA: 

- Parabenizou a população que prontamente ajudou aos que foram atingidos 

pelas enchentes; 

- Falou sobre a questão das pontes do Pinhalzinho; 

- Informou que levou projetos a Belo Horizonte para construção de novas 

pontes, e que em uma delas que caiu recentemente os engenheiros da 

SETOP estiveram no local e colocaram-na como prioridade; 

- Pediu paciência a população da área rural porque a maioria dos serviços 

que precisam ser feitos dependem do ambiente estar seco, o que não está 

ocorrendo neste momento devido às fortes chuvas; 

- Pediu novamente ao prefeito que autorize o pagamento de horas extras 

aos servidores que trabalham na zona rural para que possam atender as 

demandas assim que as chuvas diminuírem. 

 

VEREADOR VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA: 

- agradeceu a população pela solidariedade e trabalho prestado em favor 

das vítimas das enchentes; 

- Agradeceu a Defesa Civil e Polícia Miliar; 

- Parabenizou aos servidores da prefeitura especialmente os da limpeza; 

- Manifestou seu apoio aos moradores do bairro Escolinha e São Pedro com 

relação a questão do Aterro Sanitário. 

 

 



VEREADOR APARECIDO RODRIGUES: 

- Disse que não fará todos os pedidos nesta data pois entende que socorrer 

as vítimas da enchente deve ser prioridade de todos; 

- Pediu que seja feito trabalho com a retro escavadeira no bairro fazendinha 

para escoamento de água 

- Solicitou cascalhamento no bairro funil. 

 

VEREADOR MÁRCIO DANIEL IGÍDEO: 

- Disse que sempre lutou para que as enchentes fossem evitadas; 

- Afirmou que trabalhou junto com o prefeito Maurício para realizar o 

desassoreamento do ribeirão Ouro Fino que corta a cidade; 

- Solicitou à prefeitura que construa piscinões em terrenos vazios próximos 

ao citado rio para evitar futuras enchentes 

- Manifestou seu apoio aos moradores que não querem a construção do 

aterro sanitário no bairro escolinha, que a seu ver, será mais um lixão e não 

aterro sanitário; 

- Reiterou o pedido ao prefeito para que esclareça sobre a questão do 

concurso público. 

 

VEREADORA ROSANGELA TONON: 

- Solicitou doação de terreno à Associação Agroecológica de Ouro Fino; 

- Manifestou seu apoio aos moradores do bairro escolinha afirmando que 

acredita que o local não é adequado para implantação do aterro sanitário; 

- Parabenizou a população pela solidariedade em favor das vítimas da 

enchente; 

- Reafirmou a necessidade de continuar ajudando a arrecadar doações para 

as família afetadas; 

- Informou que em viagem a Belo Horizonte levou ofício ao Deputado 

Dalmo solicitando a reativação da agência do IPSEMG em Ouro Fino, a 

revitalização da praça Bezerra de Meneses no bairro Palomos e a cobertura 

na quadra na Escola Estadual Bueno Brandão; 

- Solicitou a poda de uma arvore na Avenida dos Palomos em frente ao n.º 

506; 

- Solicitou que seja colocado redutores de velocidade na Avenida dos 

Palomos, em frente ao número 443; 



- Solicitou a construção de redutores de velocidade na Rua Treze de Maio 

em frente ao número 123 e 1.638 e na Avenida Marechal Deodoro no 

cruzamento com a rua da Escola Estadual Juvenal Brandão 

- Reiterou o pedido para que a prefeitura feche a área da antiga quadra da 

Bela Vista 

- Reiterou o pedido de cobertura dos pontos de ônibus; 

- Solicitou o fechamento da área da creche que está sendo construída no 

bairro Jardim Aeroporto. 

 

VEREADOR JOSÉ MARIA DE PAULA: 

- Manifestou ser contrário a implantação do aterro sanitário no local que se 

pretende apoiando os moradores que compareceram na reunião; 

- Solicitou o fechamento da antiga quadra da Bela Vista; 

- Solicitou a cobertura dos pontos de ônibus do município; 

- Solicitou a construção de redutor de velocidade em frente ao Posto de 

Saúde do Bairro São Judas; 

- Manifestou sua solidariedade aos moradores e comerciantes atingidos 

pelas enchentes; 

- Agradeceu a população que abraçou a causa de ajudar ao próximo, 

agradeceu aos moradores do bairro Peitudos, as rádios da cidade, os 

municípios vizinhos que ajudaram especialmente ao prefeito Silvio Felix de 

Bueno Brandão que mandou um caminhão pipa para limpeza; 

- Agradeceu ao prefeito e servidores da prefeitura pelo trabalho de limpeza, 

especialmente Jair, Romildo e equipe; 

- Agradeceu a Defesa Civil, bombeiros e Polícia Militar; 

- Solicitou à população que continue ajudando aos que precisam; 

- Informou que não fará pedidos com relação à outros assuntos em respeito 

às vitimas da enchente que deve ser a absoluta prioridade neste momento; 

- Pediu ao prefeito que isente às famílias afetadas pela enchente do 

pagamento do IPTU deste ano de 2017. 

 

VEREADOR ANTÔNIO CARLOS FRANCELI: 

- Manifestou sua opinião sobre a questão do Aterro Sanitário afirmando 

que a área é aparentemente inapropriada por causa das nascentes de água; 

- Solicitou ao DMAAE que isente de cobrança da conta de água e esgoto 

neste mês porque as pessoas tiveram que gastar muita água para lavar suas 

casas; 



- Solicitou que a população doe móveis aos afetados da enchente; 

- Manifestou seu apoio a Associação Agroecológica de Ouro Fino e 

solicitou ao prefeito que conceda a eles um terreno em Crisólia para 

construção da sede da associação e também um box no mercado para que 

possam vender seus produtos orgânicos; 

- Afirmou que está elaborando um projeto de lei para declarar a entidade de 

utilidade pública municipal e levará ao Deputado Dalmo para propor a 

declaração de utilidade pública estadual; 

- Solicitou melhoria na torre de celular do Distrito de São José do Mato 

Dentro que quando chove ela não funciona 

 

 

VOTAÇÃO: 

1) Emenda 001/2017 ao Projeto de Lei n.º 2.976/2017 – Dispõe sobre 

a concessão de diárias para cobertura de despesas de viagens dos 

vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ouro Fino-MG 

Autoria: Vereador Paulo Luiz Cantuária 

Resultado: APROVADO por unanimidade 

 

2) Projeto de Lei n.º 2.976/2017 – Dispõe sobre a concessão de diárias 

para cobertura de despesas de viagens dos vereadores e servidores da 

Câmara Municipal de Ouro Fino-MG 

Autoria: Mesa Diretora 

Resultado: APROVADO por unanimidade 

 

3) Projeto de Lei n.º 2.977/2017 – Institui o passe livre para o uso do 

transporte coletivo a pessoas menores de 18 anos para a prática 

esportiva e dá outras providências 

Autoria: Ver. Rafael Francisco da Silva 

Resultado: REJEITADO por 7 (sete) votos contrários dos 

vereadores Antônio Ricardo Alves, Aparecido Rodrigues, Benedito 

Urias Felix, Israel Modesto Barbosa, José Maria de Paula, Márcio 



Daniel Igídio, Paulo Luiz Cantuária e 3 (três) votos favoráveis dos 

Vereadores Rafael Francisco da Silva, Rosangela Tonon, Vanderlei 

Candido de Almeida  

 

4) Projeto de Lei n.º 2.978/2017 – Concede isenção do Imposto Predial 

e Territorial Urbano e Taxa de Limpeza e Iluminação Pública 

Municipal e dá outras providências 

Autoria: Ver. Rafael Francisco da Silva 

Resultado: REJEITADO por 8 (oito) votos contrários dos 

vereadores Antônio Ricardo Alves, Aparecido Rodrigues, Benedito 

Urias Felix, Israel Modesto Barbosa, José Maria de Paula, Márcio 

Daniel Igídio, Paulo Luis Cantuária e Vanderlei Candido de Almeida 

e 2 (dois) votos favoráveis dos vereadores Rafael Francisco da Silva 

e Rosangela Tonon. 

 

5) Projeto de Resolução n.º 001/2017 – Autoriza a criação do museu 

virtual da Câmara Municipal de Ouro Fino e dá outras providências 

Autoria: Ver. Rafael Francisco da Silva 

Resultado: APROVADO por unanimidade. 

 

6) Projeto de Resolução n.º 002/2017 – Autoriza a parceria entre a 

Câmara dos Vereadores, Polícia Civil de Minas Gerais (CIRETRAN) 

e CRAS – Centro de Referência da Assistência Social a expedir a 

carteira nacional da pessoa idosa ou portadora de deficiência 

Autoria: Ver. Rafael Francisco da Silva 

Resultado: REJEITADO por 8(oito) votos contrários dos 

vereadores Antônio Ricardo Alves, Benedito Urias Felix, Israel 

Modesto Barbosa, José Maria de Paula, Márcio Daniel Igídio, Paulo 

Luis Cantuária, Rosangela Tonon e Vanderlei Candido de Almeida e 

2 (dois) votos favoráveis dos vereadores Rafael Francisco da Silva e 

Aparecido Rodrigues. 



 

APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO (REGIME DE URGÊNCIA 

ESPECIAL): 

7) Projeto de Lei nº 2.979/2017 – Dispõe sobre a criação da função 

gratificada de Coordenador do Posto de Identificação da Câmara 

Municipal e dá outras providências 

Autoria: Mesa Diretora 

Regime de urgência acatado por unanimidade. 

Resultado: APROVADO por unanimidade. 

 

APRESENTAÇÃO: 

Não houve proposituras apresentadas nesta sessão. 

 

 

 

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves, 06 de março de 2017. 

 

 

 

Ver. Antônio Carlos Franceli 

Presidente 

 

 


