INFORMATIVO CÂMARA 12/2017
A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 12ª Sessão Ordinária do ano,
no dia 21 de agosto de 2017, ocasião em que os Vereadores deliberaram
sobre o seguinte assunto:
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS OU REQUERIMENTOS:
Ver.Rafael Francisco da Silva:
-Fez menção acerca dos últimos 10 dias que passou com relação onde sua
vida e seu caráter foi exposto a toda sociedade sobre a suposta denúncia
de quebra de decoro parlamentar, agradeceu aos vereadores que fizerem
parte da Comissão onde analisaram de maneira correta, aproveitando
pediu apoio dos vereadores para que votem pelo arquivamento uma vez
seguindo o parecer da comissão que é pelo arquivamento.
-Solicitou reparos na Rua Waldir Vilas Boas.
-Melhoria na estrada próximo a Fábrica de bebidas JF sentido ao Bairro
Tabatinga.
-Se solidarizou com as pessoas que se encontram desempregadas e
solicitou que se abra novas vagas e oportunidades de empregos.
-Relatou que não esteve no rodeio, mas que ouviu dizer que foi evento
muito produtivo.
-Solicitou aparte e defendeu o colega Vereador Aparecido Rodrigues,
afirmando que o vereador não teve a intenção de ofender servidor
nenhum e concluiu dizendo que realmente as estradas necessitam de
reparos.
Ver. Antonio Ricardo Alves:
- Agradeceu ao departamento de obras pelos reparos feito nos bloquetes
soltos na Rua 13 de Maio próximo ao cartório.
-Agradeceu a manutenção feita nos Bairros Jardim Expedicionários e São
José do Mato Dentro.
-Urgência nos reparos e cascalhamentos a serem feitos nas estradas
rurais.
-Cobrou do dmaae a construção de galerias no Bairro Jardim Centenário.
-Pediu a conclusão da limpeza nos Bairros Arco-Íris, Jardim Ebenezer e
Jardim Palmeiras.
-Fez menção aos coletores de lixo que mesmo sem caminhão o serviço foi
realizado.

-Relatou que foi feito oficio pedindo providências no Bairro Laranjal e o
encarregado Jair se comprometeu em estar arrumando até a próxima 6ª
feira.
-Parabenizou o Prefeito por ter sancionado o projeto de lei da feira livre.
-Solicitou ao executivo o envio para a próxima sessão do Projeto de Lei
concedendo o reajuste do salário aos servidores públicos.
-Agradeceu ao Deputado Dalmo pela liberação da Emenda Parlamentar no
valor de R$ 5.000,00 para a Escola Cesec e R$ 5.000,00 para a Escola
Estadual Delorme de Avelar Muniz.
Ver.Paulo Luis Cantuária:
-Solicitou que seja resolvido o manilhamento no Bairro Laranjal.
-Pediu o desentupimento dos bueiros no Bairro Ponte Branca que dá
acesso a Inconfidentes.
-Solicitou reparos nas pontes dos Bairros Laranjal, Almas e Funil.
-Solicitou cascalhamento no Bairro dos Cunhas.
-Parabenizou a Comissão do rodeio pela organização e criticou a área de
segurança na forma que abordaram as pessoas.
-Parabenizou ao Prefeito Municipal e aos Vereadores pela 2ª colocação no
Índice de Gestão Fiscal.
-Agradeceu ao Deputado Dalmo pela Emenda no valor de R$ 10.000,00
para Escola Estadual Horácio Narciso de Góes.
Ver.Benedito Urias Felix:
-Solicitou ao dmaae providências quanto a falta de água nos Bairros
Jardim São Paulo, Jardim Belo Horizonte e na Rua Vilas Boas.
-Comentou sobre a visita feita junto com o Sr. Toninho Miguel ao Pronto
Atendimento, onde foram muito bem recebidos.
-Agradeceu ao Deputado Dalmo pela Emenda no valor de R$ 10.000,00
para Escola Estadual Delorme de Avelar Muniz.
Ver.Israel Modesto Barbosa:
-Comentou que a Cidade de Ouro Fino se classificou em 2º lugar no Índice
de Gestão Fiscal e parabenizou o Prefeito pelo acontecido.
- Reforçou o pedido do Ver. Benedito Urias que também foi cobrado pela
falta de água nos Bairros Jardim São Paulo e Jardim Belo Horizonte.
-Solicitou o cascalhamento da estradas rurais devido aos problemas já
apresentados devido as chuvas.
-Agradeceu ao Deputado Dalmo pela Emenda para Escola Estadual
Professor Juvenal Brandão.

Ver.Vanderlei Candido de Almeida:
-Parabenizou e agradeceu ao executivo e aos vereadores pela aprovação e
sanção do projeto de lei da feira livre de sua autoria.
-Agradeceu ao deputado Dalmo pela apresentação da Emenda
Parlamentar onde solicitou Kit para feira livre contendo:10 barracas de
feira;2 balanças digitais; 10 jalecos médios;10 jalecos grandes e 60 caixas
modelo ceasa.
-Justificou a ausência do Vereador Márcio Daniel Igídio na sessão por
problema particulares.
-Parabenizou todos os servidores públicos, ao Prefeito Municipal e aos
Vereadores pela 2ª colocação no Índice de Gestão Fiscal, concluiu dizendo
que essa colocação só foi possível através dos servidores públicos.
-Fez coro com os demais vereadores solicitando o reajuste aos servidores
públicos.
-Agradeceu ao Deputado Dalmo pela Emenda no valor de R$ 10.000,00
para a Escola Estadual Bueno Brandão.
-Solicitou parceria entre a Santa Casa e o pronto atendimento para
celebrar convênio com médico urologista.
Ver.Aparecido Rodrigues:
-Relatou que recebeu documento dos servidores do pátio relatando que o
vereador ofendeu a pessoa do Sr. Romildo na 11ª Sessão, diante disso o
vereador esclareceu que foi mal compreendido, pois não teve a intenção
de ofender ninguém, mas mesmo assim pediu desculpas e deixou claro
que não vai deixar de fazer suas solicitações e de cobrar o que for
necessário.
-Melhorias na estrada do Bairro Fazendinha.
-Parabenizou o prefeito pela administração.
-Comentou que esteve com o Sr. Toninho Miguel, onde o mesmo se
comprometeu resolver os problemas da Rua Mário Miranda Neto.
-Convidou a todos para participarem do encontro de fanfarras no próximo
domingo dia 27/08 na Praça do Berrante a partir das 13:00 horas.
-Agradeceu ao Deputado Dalmo pela Emenda Parlamentar no valor de R$
10.000,00 para Escola Estadual Professor Guerino Casassanta.
Ver.Rosangela Tonon:
- Parabenizou o executivo pela 2ª colocação no Índice de Gestão Fiscal,
ficando atrás somente de Extrema.
-Cobrou do executivo respostas quanto aos requerimentos onde cobra
esclarecimentos do porquê do cancelamento do Convênio com a Cisamesp

e se a possibilidade do retorno e também o requerimento onde cobra a
criação da Guarda Municipal.
-Comentou sobre o Projeto de Lei nº 3013/2017 (de sua autoria) que foi
apresentado ao Plenário que será alterado o Código de Obras.
-Parabenizou a Empresa TS Trim pela contratação de mais 100 pessoas.
-Agradeceu ao Deputado Dalmo pela Emenda no valor de R$ 10.000,00
para Escola Estadual Francisco Riberio da Fonseca.
Ver.José Maria de Paula:
-Parabenizou o executivo pela 2ª colocação no Índice de Gestão Fiscal,
perante a crise que está passando o País e parabenizou também a Câmara
de Vereadores que muito tem influenciado.
-Não fez uso de seus pedidos de providências por problemas particulares.
Ver.Antonio Carlos Franceli:
-Parabenizou o executivo e aos servidores pela 2ª colocação no Índice de
Gestão Fiscal.
-Agradeceu ao executivo por ter entrado em contato com a empreiteira
que está fazendo os reparos no asfalto do Distrito de Crisólia.
-Agradeceu ao Deputado Dalmo pelo envio da emenda ao projeto da feira
livre e também pela emenda no valor de R$ 10.000,00 para Escola
Estadual Ernesto Barbosa e para Associação de Crisólia.
-Solicitou redutor de velocidade na Avenida da Saudade no Bairro do Alto
e se possível colocar rotatória.
-Comunicou o envio de oficio ao Deputado Federal Bilac Pinto solicitando
asfalto nas imediações da Igreja para os Bairros Taboão e Taguá.
-Solicitou ao executivo o envio para a próxima sessão do Projeto de Lei
concedendo o reajuste do salário aos servidores públicos.
-Convidou a todos os moradores do Bairro do Alto para participarem da
eleição e posse da nova diretoria da associação.
-Solicitou a retirada do mata burro do Bairro Taboão e seja colocado no
Bairro Taguá.
-Solicitou cascalhamento nas estradas rurais que se faça necessário.
-Comentou sobre a reunião que aconteceu com a Diretora da Santa Casa
Srª. Dirce, onde será realizado mutirão da solidariedade para arrecadarem
fundos para a Santa Casa em parceria com as cidades vizinhas.
-Convidou para participarem do bingo que será realizado no Bairro Boa
Ventura nos dias 10,16 e 17 de setembro que será revertido para a Santa
Casa.

APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO (REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL):
1) Projeto de Lei n.º 3.012/2017 – Altera a Lei Municipal n.º 2.731 de 30
de novembro de 2016 que versa sobre concessão de subvenção, auxílio e
contribuições às entidade que especifica para o exercício de 2017 –
Autoria: Prefeito Municipal. Foi consultado o Plenário para votação na
mesma sessão após aceito por todos vereadores presentes foi Aprovado
por unanimidade.

VOTAÇÃO:
2) Emenda 001 ao Projeto de Lei n.º 3.011/2017 – Institui e regulamenta
a jornada de trabalho no regime de 12x36 horas no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Município de Ouro Fino e dá outras
providências – Autoria: Todos os vereadores.
Aprovado por
unanimidade.
3) Emenda 002 ao Projeto de Lei n.º 3.011/2017 – Institui e regulamenta
a jornada de trabalho no regime de 12x36 horas no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Município de Ouro Fino e dá outras
providências – Autoria: Todos os vereadores. Aprovado por unanimidade.
4) Projeto de Lei n.º 3.011/2017 – Institui e regulamenta a jornada de
trabalho no regime de 12x36 horas no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Município de Ouro Fino e dá outras providências – Autoria:
Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade salvo as emendas 001 e
002/2017.
5) Projeto de Lei n.º 3.007/2017 – Institui e inclui no calendário oficial do
município de Ouro Fino o “Dia do Policial Militar” – Autoria: Vereadora
Rosangela Tonon. Aprovado por unanimidade.
6) Projeto de Lei n.º 3.008/2017 – Institui e inclui no calendário oficial do
município de Ouro Fino o “Dia Municipal da Síndrome de Down” –
Autoria: Vereadora Rosangela Tonon.. Aprovado por unanimidade.
7) Projeto de Resolução n.º 005/2017 – Autoriza o Poder Legislativo de
Ouro Fino, a cessão gratuita e uso de bens de informática para a

Prefeitura Municipal do município de Ouro Fino/MG e dá outras
providências – Autoria: Mesa Diretora. Aprovado por unanimidade.

8) Moção de Aplausos n.º 002/2017 – Moção de Aplausos ao Exmo.
Deputado Federal Eduardo Barbosa – Autoria: Vereador Márcio Daniel
Igídio. Aprovado por unanimidade.

APRESENTAÇÃO:
9) Projeto de Lei n.º 3.013/2017 – Acrescenta alínea ao artigo 75 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. Foi encaminhado para Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e
Redação Final para ser analisado e posterior parecer final.
10) Projeto de Lei n.º 3.014/2017 – Acrescenta parágrafo ao Artigo 2º da
Lei Municipal n.º 2.627/2015, que dispõe sobre a proibição, distribuição,
produção e comercialização do veneno denominado “organofosfarado
carbomato” pelo comércio de Ouro Fino e dá outras providências –
Autoria Vereador Vanderlei Candido de Almeida. Foi encaminhado para
Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final para ser
analisado e posterior parecer final.
VOTAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE:
11) Parecer da Comissão Processante sobre a Denúncia apresentada
contra o Vereador Rafael Francisco da Silva por suposta quebra de Decoro
Parlamentar. Foi realizada a leitura do Parecer da Comissão Processante
pelo Vereador Antonio Ricardo Alves Relator da Comissão o qual opinaram
pelo arquivamento da denúncia. Após a leitura foi colocado em discussão
e não houve pronunciamentos. Exposto a Votação recebeu votação
unanime pelo Arquivamento.

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves, 21 de agosto de 2017.

