
INFORMATIVO CÂMARA 09/2017 

 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 9ª Sessão Ordinária do ano, no dia 12 de 
junho de 2017 às 20:00 horas, ocasião em que os Vereadores deliberaram sobre o 
seguinte assunto: 

 
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS OU REQUERIMENTOS: 
 
Ver.Rafael Francisco da Silva: 
-Solicitou o conserto dos 4 veículos para ser destinado a Policia Militar na 
segurança da cidade, uma vez que se encontram com o quadro de pessoal 
maior porém sem veículos para atender aos ocorrências. 
-Relatou que o canil não recebeu acabamento necessário, portanto está sem 
condições de funcionamento. 
-Comentou que as cidades vizinhas de Monte Sião, Jacutinga recebem cerca 
de 300 mil pessoas na feira de malhas, já em Ouro Fino sequer existe a 
realização desse tipo de evento, que o Sr.Prefeito aprenda como se faz uma 
feira de sucesso. 
-Comentou que o Prefeito foi condenado pela Justiça a fornecer transporte para 
prática esportiva do Bairro dos Farias. 
-Comentou que em Ouro Fino não tem concursos, canil, feira de malhas e 
cobrou como ficará. 
-Pediu mais gestão por parte do executivo no setor da saúde.  
 
 
 

Ver. Antonio Ricardo Alves: 
-Parabenizou aos casais de namorados. 
-Parabenizou ao Presidente da Casa pela realização de reuniões de 
associações de bairros na zona rural. 
-Agradeceu ao Departamento Rural pela passagem de patrol nos Bairros 
Limeira e Calisto. 
-Agradeceu ao Soró pela realização de tapa buraco na Avenida Marechal 
Deodoro. 
-Solicitou ao executivo que agilize e antecipe o reajuste salarial para os 
servidores públicos. 
-Solicitou a nomeação da nova comissão de trânsito. 
-Pediu que seja ativada a fonte da Praça da Igreja da Matriz. 
-Construção de banheiro na Praça João Beline Burza. 
-Desabafou dizendo que as pessoas tem total liberdade para procurar a 
Câmara Municipal e ver o tanto que tem trabalhado antes de saírem criticando. 
-Sugeriu que a lixeira do Bairro Escolinha seja instalada dentro do bairro e a 
coleta seja feita com mais frequência. 
 
 
 



Ver.Paulo Luis Cantuária: 
-Relatou que tem trabalhado muito e as pessoas só sabem criticar e não 
passam a saber da verdade. 
-Pediu que seja providenciado abertura de estacionamentos ao redor do 
mercado municipal. 
-Pediu ao executivo que obriguem aos proprietários de terrenos na zona 
urbana a venderem os loteamentos para que não seja necessário os lotes 
serem abertos nos bairros afastados da cidade. 
-Limpeza das laterais das estradas e dar continuidade nos serviços da Ponte 
Preta até a divisa. 
-Cascalhamento e manilhamento no Bairro dos Cunhas. 
-Relatou que em breve será feito cascalhamento no Bairro Laranjal. 
-Pediu a construção de um reservatório de água com capacidade de 50 mil 
litros para o Bairro Pinhalzinho dos Góes devido as constantes falta de água. 
-Pediu que seja desentupido os bueiros do Bairro Fazendinha de Baixo. 

 

 

Ver. Benedito Urias Felix: 
-Melhoria na estada do Pau do Mé até ao Cervinho. 
-Construção de passeio desde o Bar do Hilário até a Escola Estadual Delorme 
de Avelar Muniz. 
-Designação de varredores de ruas para os Bairros Jardim São Paulo e Jardim 
Patrícia. 
-Agradeceu a limpeza feita na lixeira do Bairro Escolinha. 
-Varredor de Rua para o Bairro Serrinha, bem como construção de quadra de 
esporte no referido Bairro. 

 

Ver. Israel Modesto Barbosa: 
-Desabafou dizendo que tem sido cobrado pela população por falar pouco, 
esclareceu que fala pouco mas trabalha muito. 
-Relatou que esteve em viagem a Belo Horizonte onde solicitou diversos coisas 
para o Município e espera por respostas. 
-Relatou que também em viagem a Belo Horizonte esteve com o Diretor da 
Vivo onde solicitou a implantação de torre de celular para o Município e que em 
breve estará resolvido e também informou que será instalado o sinal 4G. 
-Agradeceu aos servidores José Luis, Romildo e Jair pelos serviços realizados. 
-Agradeceu ao Diretor do Dmaae pela atenção dada e pelos serviços 
solicitados e realizados. 

 

Ver. Vanderlei Candido de Almeida: 
-Parabenizou ao Prefeito pelo trabalho que vem prestando na construção da 
quadra do Bairro São Judas e Parque dos Moreiras. 
-Pediu o desentupimento das manilhas do Bairro Santa Isabel, pois quando 
chove as águas passam por cima da estrada. 
-Agradeceu ao serviço feito no asfalto de frente a construção da nova 
rodoviária. 
-Pediu que seja feito passeio desde a vidraçaria globo até ao Bairro Ouro 
Verde. 



-Parabenizou aos vereadores que foram a Belo Horizonte em busca de 
melhorias na rede de telefonia. 
-Solicitou ao Diretor do Dmaae o escoamento de água na Rua José Agostinho 
Filho no Bairro Palomos. 
-Manutenção nos Bloquetes soltos da Rua José Agostinho Filho no Bairro 
Palomos. 
-Pediu ao executivo que de apoio no conserto dos veículos para Policia Militar. 
-Pediu a Policia Militar que compareça no local para registrar as ocorrências 
quando solicitado por parte da população. 
-Solicitou a Drª. Vânia que seja revisto a questão dos funcionários que estão 
trabalhando no pronto atendimento 12 horas com apenas uma refeição e pediu 
explicações com relação as internações, pois segundo relatos não estão tendo 
cobertores. 
 

 

Ver.Aparecido Rodrigues: 
-Relatou que no final de semana passado acionou a Policia Militar pelo fato de 
pessoas estarem com som alto e perturbando o sossego dos moradores, mas 
não atenderam a ocorrências por não terem viaturas. 
-Relatou que ainda essa semana será feito o manilhameto no Bairro 
Fazendinha, pois as manilhas já se encontra no local. 
 

 

Ver. Márcio Daniel Igidio: 
-Relatou que na cidade está tendo policiamento, mas não tem veículos para 
atender as ocorrências, mas eles estão fazendo um limpa na cidade com 
relação as bocas de fumo e que seja revisto porque tem recebido reclamação 
de pessoas que estão sendo autuadas até 5 vezes na semana. 
-Agradeceu ao Diretor do Dmaae Bruno Zucareli e ao Ronaldo pelos trabalhos 
realizados. 
-Parabenizou a Gilda do setor de saúde pelos trabalhos desenvolvidos. 
-Contratação de varredores de ruas. 
-Relatou que está esperando resposta por parte do Ministério Público uma 
posição com relação a realização de Concurso Público. 
-Reiterou o pedido de construção de passeio que liga o bar do Hilário até a 
Escola Delorme de Avelar Muniz. 
-Relatou que irá apresentar projeto para que se crie rampa para deficientes em 
todos os comércios do Município. 

 

Verª.Rosangela Tonon: 
-Solicitou para os coletores de lixo Equipamento de Proteção Individual. 
-Relatou que participou no dia 09 de junho da reunião na Câmara Municipal 
onde foi discutido a possibilidade de transformar o Parque Caiapó em Jardim 
Botânico. 
-Informou que no dia 06 de junho foi realizado reunião para formar a nova 
Comissão do Codema. 
-Agradeceu ao executivo pela iluminação feita em frente a escadaria da Escola 
Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca. 



-Informou que a direção da Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca já 
está fazendo cotação para iluminar a escadaria da Escola. 
-Agradeceu ao diretor do DER pela liberação do corte das 66 árvores de 
eucaliptos que são de grande porte que se encontra próximo a naiaof e os 
mesmos serão utilizados como mourão para preservação de nascentes. 
-Pediu ao Presidente da Câmara que se retome a Câmara do Idoso no 
segundo semestre. 
-Relatou que recebeu denúncia dos moradores do Bairro da Várzea onde 
segundo relatos o pessoal da dengue não estão fazendo vistoria de forma 
adequada e ficam sentados esperando dar o horário para assinar o ponto. 

  

 

Ver.José Maria de Paula: 
-Reiterou o pedido que seja feito passeio desde a vidraçaria globo até ao Bairro 
Ouro Verde. 
-Pediu varredores de ruas para o Bairro São Judas e para a Rua Joaquim 
Chavasco. 
-Esclareceu o porquê não foi contratado o mecânico para trabalhar na 
prefeitura. 
-Agradeceu ao Romildo pelo serviço feito na estrada do matão. 
-Solicitou o envio de oficio a coordenadora da dengue Drª. Vânia, pois recebeu 
denúncia que eles estão batendo cartão e indo para as suas casas dormirem. 
-Sugeriu que os funcionários da dengue não faça fiscalização no bairros onde 
residem para não ocorrer que eles vá para suas casas. 
-Solicitou ao executivo que providencie o conserto dos veículos para a Policia 
Militar e solicitou a PM que atenda as ocorrências quando for solicitado. 
-Pediu melhoria no relacionamento das chefes com as agentes de saúde. 
-Agradeceu a equipe que está trabalhando na construção da quadra do Bairro 
São Judas e Parque dos Moreiras. 

 

Ver.Antonio Carlos Franceli: 
-Agradeceu a todos que participaram da reunião no Bairro São José do Mato 
Dentro. 
-Solicitou aos moradores do Bairro Escolinha prazo para solucionar a retirada 
da lixeira e substituição para outro local. 
-Agradeceu ao Prefeito pelo serviço realizado na estrada do Distrito de Crisólia. 
-Envio de oficio ao Departamento Jurídico da Prefeitura solicitando 
esclarecimentos quanto a Escola que foi invadida no Bairro da Serrinha para 
que se tome as providencias e que seja desocupada. 
-Agradeceu ao Deputado Federal Bilac Pinto pelo empenho na liberação da 
Emenda para construção das casas populares. 
-Relatou que se encontra na Câmara Municipal a disposição de todos a minuta 
do projeto da MG 290 para execução das obras. 
-Direcionou a fala ao Vereador Rafael dizendo que o Museu Virtual será 
instalado na Câmara com a ajuda da Servidora Simone e do próprio Vereador. 
-Esclareceu ao Vereador Rafael que os servidores da Câmara não tem 
conhecimento geral sobre a matéria da LDO por isso está sendo contratado a 
empresa através de licitação para analisar e dar parecer e dar toda segurança 
aos vereadores durante a votação.  



-Informou a Vereadora Rosangela Tonon que no 2º semestre será retomado a 
Câmara do Idoso criado no ano de 2016. 
-Informou que o Projeto da LDO encontra-se na Câmara desde o dia 28/04 a 
disposição de todos e será votado no dia 26/06. 
 
 

VOTAÇÃO:  

1) Projeto SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei n.º 2.999/2017 – Regulamenta o 
controle populacional de cães e gatos através Convênio com médicos 
veterinários e/ou clinicas veterinária para castração destes animais no âmbito 
do município de Ouro Fino-MG e dá outras providências – Autoria: Vereadora 
Rosangela Tonon. Retirado da Pauta para vistas a pedido do Vereador 
Antonio Ricardo Alves. 
 
2) Requerimento n.º 016/2017 – Que requer informações sobre transporte 
escolar dos bairros Fazendinha e Pinhalzinho dos Lopes – Autoria: Vereador 
Antônio Ricardo Alves. Aprovado por unanimidade.  

 
 

APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO (REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL): 
 3) Projeto de Decreto Legislativo n.º 003/2017 – que concede o título de 
Cidadão Honorário Ourofinense ao Sr. José Carlos da Silva – Autoria: Vereador 
Rafael Francisco da Silva. Aprovado por unanimidade. 
 

APRESENTAÇÃO:  

4) Projeto de Lei n.º 3.001/2017 – Prorroga o período de vigência do 
“Programa Temporário de Pagamento Incentivado de Débitos para com a 
Fazenda Pública do Município de Ouro Fino - 2015” e dá outras providências – 
Autoria: Prefeito Municipal. Encaminhado para Comissão de Justiça, 
Finanças e Redação Final para análise e parecer. 
 
5) Projeto de Lei n.º 3.002/2017 – Autoriza o adiantamento de pagamento 
proporcional da gratificação natalina aos servidores públicos municipais ativos 
e inativos – Autoria: Prefeito Municipal. Encaminhado para Comissão de 
Justiça, Finanças e Redação Final para análise e parecer. 
 
6) Projeto de Lei n.º 3.003/2017 – Dispõe sobre a criação das feiras livres no 
município de Ouro Fino-MG e dá outras providências – Autoria: Vereadores 
Vanderlei Cândido de Almeida e José Maria de Paula. Encaminhado para 
Comissão de Justiça, Finanças e Redação Final para análise e parecer. 
 
 
7) Projeto de Decreto Legislativo n.º 002/2017 – que denomina de Maria de 
Salete Garcia Nunes à Rua Projetada n.º 01 do Loteamento Bandeirante, neste 
Município – Autoria: Vereador Antônio Carlos Franceli. Encaminhado para 
Comissão de Justiça, Finanças e Redação Final para análise e parecer. 
 
 



 8) Indicação n.º 010/2017 - que indica a necessidade de se promover o 
revezamento das férias entre professores e monitoras de creches municipais  
 
 
para que as mesmas não fechem nesse período – Autoria: Vereadora 
Rosangela Tonon. Encaminhado ao executivo para as providencias 
cabíveis. 
 
 9) Indicação n.º 011/2017 – que indica a necessidade de demolição da 
quadra de esportes localizada da Bela Vista para dar lugar à rua de acesso à 
Avenida Palmácio Butti – Autoria: Vereadores Vanderlei Candido de Almeida e 
Marcio Daniel Igídio. Encaminhado para Comissão de Justiça, Finanças e 
Redação Final para análise e parecer. 
 
 
10) Indicação n.º 012/2017 – que indica a necessidade de reforma na Ponte 
de Madeira localizada no bairro da Várzea – Autoria: Vereador Antônio Ricardo 
Alves. Encaminhado para Comissão de Justiça, Finanças e Redação Final 
para análise e parecer. 
 
 
11) Indicação n.º 013/2017 – que indica a necessidade de se notificar os 
proprietários de lotes e terrenos baldios para que realizem a limpeza dos 
mesmos – Autoria: Vereadores Antônio Carlos Franceli e Rosangela Tonon. 
Encaminhado para Comissão de Justiça, Finanças e Redação Final para 
análise e parecer. 
 
 
 

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves, 12 de junho de 2017. 
 
 

Antonio Carlos Franceli 
Presidente 


