
 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 18ª Sessão Ordinária do ano, no 
dia 13 de novembro de 2017, ocasião em que os Vereadores deliberaram sobre o 
seguinte assunto: 

 
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS OU REQUERIMENTOS: 
VER. Rafael Francisco da Silva 

-Solicitou a limpeza do pronto atendimento que se encontra muito sujo e também 

pediu uma servidora para realizar a limpeza diariamente. 

-Solicitou seguraça para o pronto atendimento para resguardar a vida dos 

pacientes e dos funcionários. 

-Melhorias urgente nos calçamentos da rua da cidade. 

-Pediu que se retome a reforma da quadra do bairro Peitudos, uma vez que 

começou e não terminou. 

-Convidou toda a população para que no dia 27/11 participem da votação do 

orçamento do exercício de 2018. 

-Reinterou o convite para que todos os vereadores compareçam ao almoço na 

Escola Esperança e Vida, para que possam apresentar a estrutura da instituição. 

-Destacou as comemorações que se realiza em novembro(Consciência Negra, 

Proclamação da República e Novembro Azul) e cobrou do Presidente em um 

calendário para realizar essas atividades. 

-Relatou que o vereador não é ouvido muitas vezes, lembrou que várias vezes 

pediu transporte para levar as crianças do bairro do Parque dos Moreiras  não 

foi atendido, só teve o problema resolvido quando foi denunciado pelo Ministério 

Público e acredita que para terem as estradas arrumadas terão que levar ao 

conhecimento do Ministério Público. 

-Relatou que realmente há atraso em atender os pedidos feitos ao DMAAE, pois 

no começo do ano começaram a todo vapor e já pararam e o mais importante é 

que até o momento não houve a redução na conta de água, solicitou que seja 

enviado ofício cobrando uma resposta. 

-Solicitou manutenção na ponte do mercado municipal que está trincada e 

afundando. 



-Relatou que a Avenida Perimetral 1 tem vários anos de asfalto e não apresentou 

nenhum problema, já a Avenida Perimetral 2 com pouco menos tempo de uso já 

está danificada, gastaria de saber qual a qualidade de asfalto está sendo feito. 

VER. Antônio Ricardo Alves 

-Agradeceu ao executivo pela revitalização da iluminação pública da cidade. 

-Informou que foi realizado a iluminação desde a charqueada até o bairro 

Capelinha. 

-Explanou sobre a ampliação da rede de iluminação pública do bairro São José 

do Mato Dentro. 

-Pediu a reforma da praça de São José do Mato Dentro, colocação de bebedouro 

e banheiro público. 

-Pediu o desentupimento de manilhas nos bairros Servinho, Turvo e Laranjal. 

-Contratação de varredores de rua e calceteiros. 

-Informou que será iniciada a reforma da quadra do bairro Jardim Expedicionário. 

-Relatou que estão aguardando a licitação para levar mais rede de ilumicação 

para outros setores. 

-Relatou que está contente em saber que as ruas serão asfaltadas e pediu que 

quando for fazer o asfaltou na Rua Pedro José de Melo que se estenda até a 

Rua Rogério Gissoni, pois se trata de um trecho pequeno. 

VER. Paulo Luís Cantuária 

-Solicitou o término de iluminação pública e troca de braço de lâmpadas dos 

bairros Pinhalzinho dos Lopes, Pinhalzinho dos Góes e Almas. 

-Relatou que os moradores do bairro Laranjal cascalharam com recurso próprios, 

e agora pergunta com que cara ficam diante dos moradores? 

-Solicitou o término de limpeza da estrada Pinhalzinho dos Lopes. 

-Reclamou que poucos foram os pedidos atendidos pelo executivo, pois está 

aborrecido porque há mais de dois anos tem pedido para resolver um problema 

no bairro Pinhalzinho dos Góes, e fica um jogo de empurra-empurra, e acabou 

sendo denunciado no Ministério Público que atendeu o pedido da população, 

desta forma solicitou o executivo que quando pedir dê atenção e apoio. 

 

 



VER. Benedito Urias Félix 

-Solicitou a manutenção das estradas dos Moreiras para frente no bairro 

Pinhalzinho do Lopes. 

-Relatou que segundo o prefeito será feito asfalto nas ruas dos bairros Jardim 

Belo Horizonte, BNH Velho, Vila Prateada e Jardim Patrícia. 

-Solicitou ao departamento competente a colocação de lixeira a cada duas ruas 

no bairro Jardim Aeroporto. 

VER. Israel Modesto Barbosa 

-Reforçou o pedido de cascalhamento e patrolamento da estrada dos bairros 

Pinhalzinho dos Lopes, Limeira, Penha. 

-Solicitou colocação de guarita e dois redutores de velocidade em frente ao 

complexo Gargatá. 

-Relatou que procurou o departamento de obras onde buscou informações sobre 

as ruas que foram feitas e as que estão para serem asfaltadas e as nominou. 

-Agradeceu ao Deputado Dalmo que esteve no Tribunal de Justiça buscando 

ajuda para solucionar os problemas da rodovia MG 290. 

VER. Vanderlei Cândido de Almeida 

-Agradeceu ao departamento de limpeza pelo serviço prestado no bairo Parque 

dos Moreiras. 

-Solicitou ao departamento de obras reparos nas Ruas José Lino Simões e José 

Agostinho Filho. 

-Solicitou ao departamento rural patrolamento entre Ouro Fino ao bairro 

Peitudos. 

-Solicitou a troca das manilhas e cascalhamentos na ponte dos Custódios. 

-Relatou que esteve com o prefeito na quadra do bairro BNH Velho, a qual será 

revitalizada e também acrescentou que será iniciada com emergência também 

a quadra do bairro Peitudos. 

-Comentou sobre o projeto da feira livre onde no dia 11/11 estiveram em reunião 

onde compareceu mais de 60 pessoas interessadas e ficou decidido que a feira 

funcionará em frente ao boi sem coração aos domingos das 06:00 às 14:00 

horas. 

-Reiterou o pedido de tapa buraco em duas ruas atrás do posto do Vaguinho. 

-Solicitou massa asfaltica ou calçamento para a Rua João Lúcio Brandão. 



VER. Aparecido Rodrigues 

-Relatou que o manilhamento da Rua Mário Miranda foi feito pelo próprio 

proprietário e agradeceu ao DMAAE pela destinação das manilhas. 

-Solicitou soluções no calçamento da Rua José Agostinho Filho que se encontra 

com vários buracos. 

-Informou que falta desmembrar os papéis para iniciar a obra do campinho no 

bairro Serrinha. 

-Relatou que segundo o Toninho Miguel e o prefeito será feito outro lugar para a 

pista de motocross, pois no bairro Jardim Aeroporto o barulho tem atrapalhado 

as pessoas idosas. 

-Cobrou o Israel patrolamento no bairro Pinhalzinho dos Lopes desde a Ponte 

Preta até a Fazenda Santa Maria que não foi feita. 

-Solicitou redutor de velocidade em frente a escola da Capelinha. 

VER. Márcio Daniel Igidio 

-Solicitou ao prefeito que envie para a Câmara projeto para reduzir a taxa de 

iluminação pública, pois existe muito dinheiro em caixa e precisa ser revisto a 

redução porque temos muitas pessoas desempregadas. 

-Solicitou requerimento para ser votado na próxima sessão onde pede ao 

executivo o valor que é arrecadado, quanto tem em caixa e de quanto tem sido 

o gasto na iluminação pública. 

-Cobrou do direitor do DMAAE o projeto para reduzir a conta de água, pois 

cobrou audiência pública e o projeto que só ficaram na conversa. 

-Solicitou ao executivo até que se realize o concurso público a contratação de 

auxiliares de limpeza, varredores de ruas e braçais, pois não adianta ter um R$ 

1.000.000,00 em caixa e não fazerem os serviços, pois é o povo quem paga. 

-Relatou que foi procurado por um cidadão que precisava ser internado, onde o 

mesmo solicitou veículo para levá-lo, segundo relatos tinha o carro, mas não 

motorista, e os motoristas que estão trabalhando não estão recebendo horas 

extras e se não trabalham são dispensados por serem contratados. 

-Relatou que têm várias ruas que foram asfaltadas em cima de calçamentos 

enquanto a rua Joaquim Moreira de Melo está uma vergonha devido aos 

enormes buracos, e concluiu dizendo que quando forem fazer os asfaltos que 

sejam com qualidade. 

-Solicitou o envio de ofício ao Deputado Inácio Franco pedindo recursos para a 

Associação do bairro Penha para a construção de poço artesiano. 



VERª. Rosângela Tonon 

-Reforçou o pedido de limpeza no pronto atendimento, pois não se sente cheiro 

de limpeza, muito menos não tem sabonete e papel toalha nos banheiros. 

-Relatou ao vereador Paulo Luís Cantuária que não é de competência do 

codema e fazer desvio de rio e sim sendo de competência do IGAM. 

-Relatou que no dia 12/11 esteve na praça do berrante onde prestigiou as bandas 

que lá se apresentaram. 

-Agradeceu ao Deputado Dalmo pelo repasse no valor de R$ 100.000,00 para a 

saúde. 

-Relatou que não tem nenhum pedido novo a ser feito, mas reiterou os pedidos: 

implantação da guarda municipal, concurso público, castração de cães e gatos, 

olhar melhor para a saúde em especial no hospital, implantando a especialidade 

de cardiologista e oftalmologista, redutores de velocidade, contratação de mais 

funcionários até que saia o concurso, pois esses pedidos já foram feitos através 

de oficios. 

VER. José Maria de Paula 

-Reiterou o pedido de limpeza da estrada vicinal que liga a estrada do Serra, 

onde já solicitou a polícia ambiental para que faça a fiscalização. 

-Parabenizou o executivo pelo recapemento que está sendo feito nas ruas da 

cidade. 

-Solicitou tapa buraco em duas ruas atrás do posto do Vaguinho. 

-Solicitou a manutenção no asfalto da Avenida Perimetral 2. 

-Relatou que pediu na sessão passada a colocação de cascalhos na entrada da 

estrada que vai para o bairro Serra, agradeceu pela colocação, mas colocaram 

do lado errado, tem que ser colocado do lado direito no sentido de Ouro Fino a 

Inconfidentes. 

-Manutenção na estrada do Matão de Baixo. 

-Agradeceu a limpeza feita no Parque Caiapó. 

-Parabenizou o executivo pelo contrato celebrado entre a CEF na construção 

das 150 casas que serão construídas no complexo Gargatá. 

 

 

 



VER. Antônio Carlos Franceli 

-Sugeriu ao prefeito que faça planejamento de trabalho no setor rural, pois acha 

que é o que está faltando e por isso os pedidos não estão sendo atendidos. 

-Pediu patrolamento do Distrito de Crisólia a São José do Mato Dentro. 

-Cobrou do diretor do DMAAE resposta ao ofício enviado e, relatou que iria 

agradecer ao diretor Bruno, mas não vai, porque o serviço que foi pedido para 

ser feito em São José do Mato Dentro não foi realizado por falta de manilhas.  

-Relatou que foi enviado ofício ao prefeito onde solicitou a iluminação pública da 

praça de São José do Mato Dentro e não obteve resposta, relatou que o 

executivo tem que entender que o legislativo tem poder, pois representa o povo. 

-Informou a população que no início do ano será feito concurso público na 

Câmara Municipal. 

-Reforçou o pedido de limpeza nos bairros rurais de Caneleiras, Peitudos e 

Serrinha. 

-Pediu a pintura das faixas de pedestres. 

-Reparos na ponte do bairro da Usina que está intranzitável. 

-Convidou a todos para a festa no Distrito de Crisólia nos dias 18 e 19 de 

Novembro.  

APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO (REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL 

1) Projeto de Lei n.º 3.034/2017 – Prorroga o período de vigência do “Programa 

Temporário de Pagamento Incentiva de Débitos para com a Fazenda Pública do 

Município de Ouro Fino – 2017” e dá outras providências – Autoria: Prefeito 

Municipal.Aprovado por unanimidade. 

2) Projeto de Lei n.º 3.035/2017 – Autoriza o acréscimo de subvenções à Escola 

Esperança e Vida – Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade. 

3) Projeto de Lei n.º 3.036/2017 – Dispõe sobre a concessão de abono de 

incentivo aos profissionais do Magistério da rede pública municipal de ensino 

básico e dá outras providências – Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado por 

unanimidade. 

VOTAÇÃO: 

4) Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 001/2017 – Acrescenta 

dispositivo na Lei Orgânica Municipal de Ouro Fino, instituindo o “Orçamento 

Impositivo” – Autoria: Todos os Vereadores. Aprovado em segundo turno por 

unanimidade. 



5) Projeto de Lei n.º 3.031/2017 – Dispõe sobre a Concessão de Uso com 

Encargos de Imóvel Público denominado “Casa do Menino da Porteira” para 

instalação e exploração do Centro de Atendimento ao Turista e dá outras 

providências – Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade. 

6) Projeto de Decreto Legislativo n.º 025/2017 – Denomina de José Francisco 

Vilas Boas a Rua que especifica – Autoria: Vereador Antônio Ricardo Alves. 

Aprovado por unanimidade. 

7) Projeto de Resolução n.º 007/2017 – Altera e acrescenta dispositivos à 

Resolução n.º 012/2013, de 19 de novembro de 2013, que cria e regulamenta o 

funcionamento do CAC – Centro de Apoio ao Cidadão – na Câmara Municipal 

de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, disciplinando sua competência, 

atividades, e dá outras providências – Autoria: Vereador Rafael Francisco da 

Silva. Aprovado por unanimidade. 

8) Requerimento n.º 026/2017 – Indaga sobre a falta de manutenção das Ruas 

Joaquim Moreira de Melo e Valdir Vilas Boas – Autoria: Vereador Márcio Daniel 

Igídio e Benedito Urias Félix. Aprovado por unanimidade. 

APRESENTAÇÃO:  

9) Projeto de Lei n.º 3.032/2017 – Obriga estabelecimentos bancários a instalar 
anteparo metálico e dispositivo de segurança em caixas eletrônicos – Autoria: 
Vereador Antônio Carlos Franceli. Encaminhado para Comissão de Legislação, 

Justiça, Finanças e Redação Final para parecer no prazo regimental. 

 

10) Projeto de Lei n.º 3.033/2017 – Dispõe sobre o prazo para divulgação da 
lista de material escolar de uso individual do aluno, exigido pelas instituições do 
sistema de ensino do Município de Ouro Fino(MG) e dá outras providências – 
Autoria: Vereador Antônio Ricardo Alves. Encaminhado para Comissão de 

Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final para parecer no prazo regimental. 

 

11) Projeto de Lei n.º 3.037/2017 – Institui a Semana de Conscientização e 
Proteção dos Animais no Município de Ouro Fino e dá outras providências – 
Autoria: Vereador Antônio Ricardo Alves; Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto 
Alves, 09 de novembro de 2017. Encaminhado para Comissão de Legislação, 

Justiça, Finanças e Redação Final para parecer no prazo regimental. 

 
SALA DA SESSÕES VER. ANTONIO OLINTO ALVES, 13 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

 

 


