
 

 

 A Câmara Municipal de Ouro Fino realizou a 1ª Sessão Ordinária do 

ano, no dia 20 de fevereiro de 2017, ocasião em que os Vereadores 

deliberaram sobre os seguintes assuntos: 

 

VOTAÇÃO: 

1) Votação do Veto ao Projeto de Lei n.º 2.971/2016 que autoriza o 

Poder Executivo Municipal a utilizar-se de sistema de subsídios para 

o custeio do transporte universitário. 

Autor: Prefeito Municipal  

Resultado: Aprovado com 8 (oito) votos favoráveis e 1 (um) voto 

contrário do Vereador Márcio Daniel Igídeo. 

 

APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO (REGIME DE URGÊNCIA 

ESPECIAL): 

2) Projeto de Lei nº 2.975/2017 – Institui o “Programa Temporário de 

Pagamento Incentivado de Débitos para com a Fazenda Pública do 

Município de Ouro Fino - 2017” e dá outras providências. Aprovado 

por unanimidade; 

Autor: Prefeito Municipal  

Resultado: Aprovado por unanimidade. 

 

APRESENTAÇÃO: 

3) 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; 

Autor: Mesa Diretora da Câmara Municipal  



 

4) 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; 

Autor: Vereador Rafael Francisco da Silva 

 

5) 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; 

Autor: Vereador Rafael Francisco da Silva 

 

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

virtual da Câmara Municipal de Ouro Fino e dá outras providências; 

Autor: Vereador Rafael Francisco da Silva 

 

7) 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.   

Autor: Vereador Rafael Francisco da Silva 

 

REQUERIMENTOS OU INDICAÇÕES VERBAIS: 

VEREADOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA:  

- Solicitou que os vereadores aprovem os projetos de sua autoria, sendo que 

um deles concede isenção de IPTU à pessoas portadores de doenças graves, 

outro concede passe livre aos jovens para prática esportiva, outro autoriza 

criação de parceria com a Polícia Civil e CRAS para emissão da 

Carteirinha do Idoso e por último um projeto que cria o Museu Virtual da 

Câmara Municipal;  

 



VEREADOR ANTÔNIO RICARDO ALVES: 

- Agradeceu ao departamento rural por ter atendido seu pedido de 

patrolamento do bairro da Escolinha á São José do Mato Dentro;  

- Pediu patrolamento do bairro Santa Izabel ao bairro do Serra; 

- Agradeceu ao DMAAE pelo serviço feito no montanhês a seu pedido; 

- Solicitou a construção de galeria para coleta de água pluvial no bairro 

Jardim Centenário; 

- Solicitou ao departamento de saúde que explique e divulgue melhor os 

bairros que receberão a equipe de vacinação contra a febre amarela;  

 

VEREADOR ISRAEL MODESTO BARBOSA: 

- Cobrou que a Vigilância sanitária realize inspeção no bairro dos Limas 

pois lá foi encontrado um macaco morto, podendo ser um foco de febre 

amarela.  

 

VEREADOR PAULO LUIZ CANTUÁRIA: 

- Reivindicou a realização de uma operação tapa buracos nas ruas do bairro 

Pinhalzinho dos Góes, bem como a limpeza nas margens das estradas rurais 

do bairro e também cascalhamento de vários locais do mesmo bairro; 

- Solicitou que as equipes responsáveis pela zona rural se empenhe em 

todas as áreas do município roçando as margens das estradas, fazendo as 

valetas para escoamento de águas pluviais, e o cascalhamento; 

- Requereu do prefeito que pague horas extras aos servidores que trabalham 

na área rural para que assim intensifiquem os trabalhos para aproveitar o 

período de estiagem que se aproxima; 

- Solicitou limpeza nas ruas do bairro do Alto bem como em todos os 

demais bairros da cidade.  

- Pediu que o prefeito coloque a roçadeira da prefeitura, que está parada, 

para limpar as margens da estradas rurais.  

 

VEREADOR VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA: 

- Em viagem a Belo Horizonte Informou que pediu a implantação de uma 

Casa do Empreendedor – Minas Fácil, pediu verbas para a construção das 

pontes dos bairros Escolinha e Abertão, pediu melhorias para as escolas 

estaduais em nosso município na Secretaria de Estado da Educação, na 

Secretaria de Esportes requereu kits de materiais esportivos, solicitou 

emendas parlamentares para a Associação dos Moradores dos bairros São 



Judas, Parque dos Moreiras e Ouro Verde, informou que esteve presente na 

solenidade de entrega de veículos escolares no qual recebem em nome do 

Prefeito um Ônibus para o transporte Escolar indicado pelo Senador 

Antônio Anastasia; 

- Comentou sobre a questão da vacinação contra a febre amarela, 

divulgando o calendário da vacinação em toda extensão da zona rural do 

município.  

 

VEREADOR APARECIDO RODRIGUES: 

- Pediu que fosse mandado a máquina retroescavadeira para redirecionar 

uma água que está atingindo várias residências no bairro Junqueira; 

- Solicitou que fosse realizado um cascalhamento próximo a Igreja do 

bairro Pinhalzinho dos Lopes.  

 

VEREADOR MÁRCIO DANIEL IGÍDEO: 

- Agradeceu ao Romildo por ter atendido seu pedido sobre a questão da 

enchente no bairro Taboão; 

- Agradeceu ao Soró pelo calçamento no BNH em frente a residência do Sr. 

Antônio Sorveteiro;  

- Parabenizou o prefeito por colocar funcionários efetivos em cargos 

comissionados; 

- Requereu que fosse mantido a limpeza nos locais de trabalho dos 

funcionários que trabalham na área rural e de limpeza pública; 

- Solicitou ao prefeito informações sobre a realização de concurso público; 

- Solicitou a instalação da academia ao ar livre no BNH e Jardim Belo 

Horizonte conseguida junto ao Deputado Estadual Inácio Franco; 

- Cobrou do prefeito que fizesse o reembolso do valor descontado alguns 

servidores que foram considerados faltosos no dia 30 de dezembro, uma 

vez que a maioria não trabalhou e o desconto foi feito apenas para alguns, 

configurando, a seu ver, perseguição 

- Requereu que o prefeito concedesse a recomposição salarial aos 

servidores que este ano ainda não foi feito.  

- Informou que requereu verba do Deputado Inácio Franco para a Santa 

Casa de Ouro Fino.  

 

 

 



VEREADORA ROSANGELA TONON: 

-  Agradeceu ao DMAAE, na pessoa do Diretor Edson por ter colocado três 

“bocas de lobo” e manilhas na Rua José Vicente Dutra e a limpeza do 

esgoto na Travessa Vitor Leite a seu pedido; 

- Solicitou ao prefeito para que fosse fechado com alambrado a quadra em 

frente a Igreja de São Francisco na Bela Vista; 

- Pediu ao prefeito que realize o concurso público; 

- solicitou que fosse colocado cobertura nos pontos de ônibus da cidade.  

- Informou que levaria ofício ao Deputado Dalmo Ribeiro solicitando a 

cobertura da quadra da Escola Estadual Bueno Brandão, a reabertura do 

IPSENG em Ouro Fino e a revitalização da Praça Bezerra de Meneses.  

- Solicitou que fosse feita uma vistoria no Parque Ecológico e na mata ao 

lado da perimetral para averiguar se não há macacos mortos, indício de 

febre amarela.  

 

VEREADOR JOSÉ MARIA DE PAULA: 

- Agradeceu ao DMAAE que realizou o conserto do calçamento da rua 

entrada do bairro São Judas;  

- Agradeceu aos calceteiros que trabalharam no BNH Novo e fizeram um 

ótimo trabalho; 

- Pediu que teme providencia urgente em outros lugares que precisam de 

melhoria no calçamento e limpeza das ruas, no bairro Palomos e outros; 

- Solicitou que o prefeito contrate mais pessoas para trabalhar na limpeza 

pública; 

- Requereu a colocação de massa asfáltica no São Judas e Parque dos 

Moreiras; 

- Pediu ao DMAAE que resolva a questão de falta de água na Rua São 

Vicente bairro do Alto; 

- Solicitou que a secretária de saúde realize reunião com os médicos para 

sensibilizá-los sobre a necessidade de atender a população com respeito e 

humanidade; 

- Requereu que fosse feito a vacinação dos servidores da prefeitura em seus 

respectivos locais de trabalho especialmente os que trabalham nas áreas 

rurais 

 

 

 



VEREADOR ANTÔNIO CARLOS FRANCELI: 

- Solicitou do prefeito melhorias para o distrito de Crisólia sendo o 

acabamento das obras do velório, cobertura e iluminação da quadra ao lado 

da creche, ampliação do Cemitério e limpeza das ruas do distrito; 

- Para o Distrito de São José do Mato Dentro solicitou colocação de postes 

de iluminação pública na Rua Valentin Dainezi e Rua Joaquim Antônio de 

Oliveira, e a construção de uma quadra de esportes; 

- Solicitou a limpeza das ruas do bairro do Alto, especialmente a retirada de 

entulho; 

- Requereu a colocação de redutor de velocidade na Rua Nilton Emílio de 

Assis; 

- Solicitou a melhoria das estradas rurais dos bairros Taguá, Calisto, Usina 

e  capinzal; 

- Solicitou que fosse feito melhorias na entrada do bairro Tabatinga 

- Requereu agilidade na entrega das escrituras das casas dos moradores do 

bairro do Alto, citando a Rua Americo Pardini e Chico Mendes e outras 

Ruas do bairro Parque dos Moreiras; 

- Informou encaminhou ofício ao Deputado Dalmo Ribeiro pedindo pela 

colocação de torre de celular nos bairros da Barra e Taboão; 

- Solicitou ao prefeito e vereadores que todos se empenhem na busca por 

novas industrias para Ouro Fino 

 

 

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves, 20 de fevereiro de 2017. 

 

 

Ver. Antônio Carlos Franceli 

Presidente 

 

 


