
 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 14ª Sessão Ordinária do ano, 
no dia 18 de setembro de 2017, ocasião em que os Vereadores deliberaram 
sobre o seguinte assunto: 
 
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS OU REQUERIMENTOS: 
 
Ver. Rafael Francisco da Silva: 
-Cumprimentou e agradeceu a todos que participaram do Simpósio 
realizado na Câmara Municipal, onde foi discutido sobre o Papel do Negro 
em Cidades do Interior do Brasil. 
-Comunicou que foi enviado pelo Deputado Estadual Noraldino Júnior 
Emenda Parlamentar para aquisição de veículo para o setor da 
saúde,lembrou que o Deputado não teve votos em Ouro Fino, mas já 
monstra seu interesse em ajudar a cidade. 
-Parabenizou o Prefeito, Takariko, Diretores,Professores e Alunos pelo 
desfile de 7 se setembro. 
-Solicitou ao Presidente da Casa Legislativo um notebook ou tablet para ser 
instalado em cada mesa do plenário para que os vereadores possam 
receber de seus eleitores em tempo real suas solicitações. 
-Sugeriu que seja feita reunião para ouvir os moradores da Rua Mário 
Miranda e encontrar solução para todos. 
 
Ver.Antonio Ricardo Alves: 
-Relatou que esteve na Praça do berrante no fim de semana passado e foi 
novamente cobrado para que os banheiros fiquem aberto pra atender as 
pessoa que ali frequentam. 
-Solicitou também para praça do berrante a instalação de wifi gratuito com 
acesso a todos. 
- Agradeceu a Srª Ziza Germeniane pela doação da guarita que foi instalada 
em frente ao Educandário São José e aproveitou a oportunidade e 
agradeceu Sr. Aerovaldo por ter instalada. 
-Comunicou aos moradores do Bairro Jardim Burza que será estendido o 
calçamento para todas as ruas. 
-Relatou que no próximo fim de semana será realizado o serviço de 
desassoreamento e manilhamento do rio no Bairro São José do Mato 
Dentro, pois o dmaae liberou os maquinários.  



-Comentou sobre as indicações de números 019/020/021 e 022 que forma 
apresentadas na sessão e encaminhadas ao executivo. 
-Com relação ao dmaae relatou não ter nenhum projeto na Câmara e disse 
que sua posição é que extingue o mínimo. 
-Solicitou estudos para que seja implantado cartão rotativo pelo menos no 
centro da cidade. 
 
 
Ver.Paulo Luis Cantuária: 
-Solicitou ao Diretor Educação Sr. Takariko a manutenção em uma sala que 
é municipal no Bairro Pinhalzinho dos Góes localizado na Escola Horácio 
Narciso de Góes. 
-Colocação de redutor de velocidade em frente ao Supermercado GL. 
-Solicitou a coleta de lixo o Bairro Pinhalzinho dos Góes seja pelo menos 2 
vezes na semana. 
-Solicitou ao dmaae providencias quanto a água que está correndo a céu 
aberto na estrada do Bairro Pinhalzinho dos Góes. 
-Cascalhamento em todos os bairros rurais. 
-Solicitou pintura nas faixas de pedestres, colocação de placas de 
sinalização.  
-Parabenizou a todos envolvidos no desfile de 7 de setembro 
principalmente a Escola Estadual Horácio Góes por ter sido o primeiro ano 
que se apresentaram. 
 
Ver.Benedito Urias Felix: 
-Agradeceu ao Dmaae pelo serviço que está sendo prestado no Bairro BNH. 
-Solicitou varredores de rua para os Bairros Jardim Patricia,Jardim Belo 
Horizonte, Vila Prateado e para os demais bairros. 
 
Ver.Israel Modesto Barbosa: 
-Agradeceu pela reforma que está sendo feita na Ponte do Bairro Itororó. 
-Solicitou atenção especial do departamento de obras na melhoria que tem 
ser feita na Rua Joaquim Moreira de Melo. 
-Passagem de patrol e cascalhamento nas estradas do Bairro Penha e Limas. 
-Agradeceu ao Diretor do dmaae pela obra realizada no Bairro Jardim Belo 
Horizonte quanto a falta de água que lá existia. 
-Manutenção nas estradas rurais que estão ficando sem acesso. 
-Solicitou cascalhamento para os bairros rurais. 
 
 



Ver. Vanderlei Candido de Almeida: 
-Relatou sobre os trabalhos realizados pelos presidentes de associações de 
bairros, citou a associação dos Bairros São Judas, Parque dos Moreiras e 
Ouro Verde que recebeu emenda parlamentar do Deputado Inácio Franco 
no valor de R$ 35.000,00 reais para a cobertura da quadra e mais 
R$ 15.000,00 mil para materiais esportivos. 
-Solicitou construção de ponte próximo aos Custódios. 
-Informou que o prefeito irá calçar o Bairro Jardim Burza. 
-Agradeceu aos funcionários Romildo e Vicente pelos serviços prestados. 
-Calçamento da Rua Humaitá. 
-Relatou que não concorda com a simulação enviada pelo dmaae, pois ao 
invés de abaixar estão aumentando os gastos. 
 
Ver.Aparecido Rodrigues: 
-Relatou sobre os trabalhos realizados pelos vereadores que não tem sido 
fácil; e quando conseguem algumas pessoas embargam como foi o caso na 
Rua Mário Miranda que foi embargada a obra que era para estar pronta, 
inclusive a máquina do dmaae foi emprestada para ajudar no serviço e teve 
que ser dispensada; conclui dizendo que não vai desistir que um novo 
projeto será feito para efetuar a obra. 
-Solicitou melhorias nas estradas rurais para melhorar o acesso de trafegar 
a todos.  
-Parabenizou a todos os envolvidos no desfile de 7 de setembro e 
agradeceu ao Deputado Dalmo pela presença. 
 
Ver.Márcio Daniel Igidio: 
-Comentou sobre a simulação enviada pelo dmaae onde se posicionou 
contra e disse que espera que seja enviado projeto para resolver a situação 
para que se cobre o que é gasto e não o mínimo. 
-Sugeriu que marque reunião com a população e o diretor do dmaae para 
ouvir os dois lados. 
-Colocação de redutor de velocidade na entrada do Bairro Jardim Patrícia 
que dá acesso à rodovia. 
-Colocação de bueiros na Vila Prateado. 
-Manutenção na Rua Benedito Ramos Muniz. 
-Relatou que presenciou o motorista do caminhão caçamba passando no 
quebra mola em alta velocidade e sugeriu envio projeto de lei para que que 
o servidor que cuida de sua ferramenta de trabalho seja reconhecido e o 
que não cuida seja punido. 
-Reiterou o pedido de melhoria na ponte em frente a Chacará Junqueira. 



 
Verª.Rosangela Tonon:  
-Reforçou o pedido de colocação de redutor de velocidade em frente ao 
Supermercado GL e pintura das faixas de pedestre. 
-Disse também não concordar com a posição do dmaae, que eles mande o 
projeto para ser analisado. 
-Agradeceu ao Prefeito pela concessão de terreno para construção da sede 
da Associação Agroecológica Ouro Fino ( AAOF). 
-Solicitou sinalização de placas indicando os pontos turísticos, indicando as 
distâncias. 
-Cobrou resposta da possibilidade de se criar guarda municipal.  
-Lembrou que a campanha de multi vacinação vai até o dia 22/09. 
-Com relação a vacina anti rábica informou que quem não vacinou seu 
animal que agende pelo telefone 3441-3111 que eles irão até a casa. 
-Parabenizou os festeiros da festa do Distrito de Crisólia. 
--Parabenizou o Prefeito, Takariko, Diretores,Professores e Alunos pelo 
desfile de 7 se setembro. 
 
-Ver José Maria de Paula: 
-Com relação a guarda municipal lembrou que na Cidade de Andradas os 
moradores foi presenteado com a implantação da guarda municipal e 
espera que em Ouro Fino não seja diferente. 
-Parabenizou a Associação da AAOF pela conquista do terreno para a 
associação. 
-Solicitou que o estacionamento da Avenida Joaquim Francisco de Assis seja 
na transversal. 
-Reparos na ponte em frente a Chacará Junqueira. 
-Contratação de varredores de rua para toda a cidade que se encontra 
muito suja. 
-Colocação de 3 postes trifásico na Avenida Vicentina Ribeiro Vicente. 
-Agradeceu ao prefeito pela continuação do calçamento do Bairro Jardim 
Burza. 
-Parabenizou todos os envolvidos pelo desfile de 7 de setembro. 
 
 
Ver.Antonio Carlos Franceli: 
-Parabenizou o Revmo.Padre José Aparecido e organizadores pela festa 
ocorrida no Distrito de Crisólia. 
-Parabenizou todos os envolvidos no desfile de 7 de setembro. 



-Discorreu sobre a limpeza que será realizada na próxima 6ª feira dia 22/09 
no córrego localizado no Bairro São José do Mato Dentro, onde serão 
colocados as manilhas. 
-Parabenizou a AAOF pela conquista do terreno para construir sua sede. 
-Solicitou para o Distrito de Crisólia campo de boxe. 
-Solicitou ao executivo doação de terreno para o Distrito de Crisólia para 
construção de fábrica de bloquete. 
-Parabenizou as Escolas Estaduais Horácio Narciso de Góes e Ernesto 
Barbosa pela apresentação belíssima de 7 de setembro. 
 
 
APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO (REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL): 
1) Projeto de Lei 3.017/2017 – Dispõe sobre o reajuste geral de 
vencimentos e proventos aos servidores públicos municipais ativos e 
inativos – Autor: Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade. 
2) Projeto de Lei 3.018/2017 – Dispõe sobre a Concessão de uso com 
Encargos de Imóvel Público para a Associação Agroecológica de Ouro Fino 
– AAOF e dá outras providências – Autor: Prefeito Municipal. Aprovado por 
unanimidade 
3) Projeto de Lei 3.020/2017 – Dispõe sobre a criação de cargo de Auxiliar 
de Departamento e Almoxarifado do Poder Legislativo e dá outras 
providências – Autor: Mesa Diretora.Retirado da pauta pela mesa diretora. 
4) Projeto de Lei 3.021/2017 – Altera a Lei Municipal n.º 2.759/2017 de 28 
de agosto de 2017 (altera o valor a ser transferido para a Escola Esperança 
e Vida) – Autor: Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade 
5) Projeto de Lei 3.022/2017 – Dispõe sobre a concessão de revisão geral 
anual de vencimentos e proventos aos servidores públicos ativos e inativos 
da Câmara Municipal de Ouro Fino-MG – Autor: Mesa Diretora. Aprovado 
por unanimidade 
 
VOTAÇÃO: 
6) Projeto de Lei n.º 3.015/2017 – Torna obrigatória a publicidade dos dias 
sem a ocorrência de acidentes do trabalho ou contaminações, com a 
afixação de placas informativas, nos órgãos públicos municipais a que se 
destina – Autoria: Vereadores Rafael Francisco da Silva, Rosangela Tonon, 
Aparecido Rodrigues e Benedito Urias Félix. Aprovado por unanimidade 
7) Projeto de Decreto Legislativo n.º 015/2017 – Modifica o nome do 
Programa Câmara da Melhor Idade, instituído pelo Decreto Legislativo n.º 
015/2016 – Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. Aprovado por 
unanimidade 



APRESENTAÇÃO:  
8) Projeto de Lei n.º 3.019/2017 – Dispõe sobre a concessão de diárias para 
cobertura de despesas de viagens dos vereadores e servidores da Câmara 
Municipal de Ouro Fino-MG (Diminui o valor das diárias) – Autoria: Mesa 
Diretora. Encaminhado para Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e 
Redação Final para parecer no prazo regimental. 
9) Projeto de Lei Complementar n.º 001/2017 – Acrescenta alíneas ao 
Artigo 73 da lei Municipal n.º 1.137-A/79, que institui o Código de Obras do 
Município de Ouro Fino e dá outras providências – Autoria: Vereadora 
Rosangela Tonon. Encaminhado para Comissão de Legislação, Justiça, 
Finanças e Redação Final para parecer no prazo regimental. 
10) Indicação n.º 019/2017 – Necessidade de contratação de mais 
profissionais para cuidar da limpeza pública, especialmente varredores de 
rua – Autoria: Vereador Antônio Ricardo Alves. Foi  encaminhado para o 
executivo tomar as providências cabíveis. 
11) Indicação n.º 020/2017 – Denominação de Jardim com o nome de 
Marilis Favilla da Silva Pinto – Autoria: Vereador Antônio Ricardo Alves. Foi 
encaminhado para o executivo tomar as providências cabíveis. 
 12) Indicação n.º 021/2017 – Estudos de implantação de um sistema de 
estacionamento rotativo no perímetro urbano do município de Ouro Fino – 
Autoria: Vereador Antônio Ricardo Alves. Foi encaminhado para o 
executivo tomar as providências cabíveis. 
13) Indicação n.º 022/2017 – Instalação de um plauground na Praça do 
Bairro Jardim São Paulo – Autoria: Vereador Antônio Ricardo Alves. Foi 
encaminhado para o executivo tomar as providências cabíveis. 
 14) Indicação n.º 023/2017 – Instalação de sinalização de orientação 
turística próximo ao monumento do Menino da Porteira – Autoria: 
Vereadora Rosangela Tonon. Foi encaminhado para o executivo tomar as 
providências cabíveis. 
 
 
 
 
Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves, 18 de setembro de 2017. 
 

 
 

Antonio Carlos Franceli 
Presidente 

 


