
 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 20ª Sessão Ordinária do ano, no dia 11 de 
dezembro de 2017, ocasião em que os Vereadores deliberaram sobre o seguinte assunto: 
 
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS OU REQUERIMENTOS: 
 
Ver. Antonio Ricardo Alves 
-Solicitou da diretora de saúde que faça planejamento para atender a demanda de 

transporte para levar pacientes em Pouso Alegre, sugeriu que amplie o transporte para 

micro ônibus. 

-Pediu atenção especial para cascalhar as estradas rurais nos pontos críticos. 

-Solicitou o envio de oficio a Empresa de Transporte Gardênia para que façam inspeção 

nos ônibus quanto a limpeza e tratamento inadequado. 

-Parabenizou o estudante David Henrique da Costa pela conquista na 13ª Olímpiada de 

matemática. 

-Esclareceu para a vereadora Rosangela que veio 3 veículos para a saúde e não 3 

ambulâncias e disse concordar com a contratação de mais motoristas. 

 

Ver.Paulo Luis Cantuária: 

-Relatou que mais um ano se finda e a maioria das estradas rurais não foram feitos 

cascalhamento, abertura e saídas d’água; apelou ao executivo pedindo que no próximo 

ano olhe com mais carinho. 

-Desejou feliz natal e próspero ano novo a toda população Ouro-Finense. 

 

Ver.Benedito Urias Felix: 

-Solicitou melhorias nas estradas rurais e pediu ao executivo que trabalhe no próximo 

ano pelos moradores da zona rural. 

 

Ver.Israel Modesto Barbosa: 

-Agradeceu a parceria de todos os vereadores que lutaram pelo povo durante o ano. 

-Agradeceu ao Prefeito, servidores e a população pela parceria nos atendimentos de 

seus pedidos. 

-Parabenizou o diretor de esporte Flamarion e equipe pela organização do campeonato 

de futebol e parabenizou a equipe do Peitudo pela vitória. 

-Agradeceu aos moradores dos Bairros Barra e São José do Mato Dentro que sempre 

os receberam muito bem. 

-Agradeceu aos moradores do Alto e Amba pela homenagem prestada a sua pessoa.  

-Desejou feliz natal e próspero ano novo a toda população Ouro-Finense. 

 

Ver.Vanderlei Candido de Almeida: 

-Parabenizou o estudante David Henrique da Costa pela conquista na 13ª Olímpiada 

Brasileira de matemática, parabenizou também os alunos Guilherme Guimarães, Rafael 

Ferreira e Elias Martins.  



-Agradeceu a Escola Municipal Ester Favilla pelo convite e parabenizou a todos pela 

formatura.  

-Agradeceu ao dmaae pelo serviço feito de falta de água no Bairro São Judas Tadeu. 

-Agradeceu aos servidores públicos pelos serviços realizados durante o ano. 

-Agradeceu aos vereadores pela parceria na aprovação seus projetos, requerimentos e 

indicações propostos. 

- Desejou feliz natal e próspero ano novo a toda população Ouro-Finense. 

-Relatou a importância de se valorizar estudantes do Município, onde é divulgado o 

nome do aluno, da escola e da cidade. 

 

Ver.Aparecido Rodrigues: 

-Desejou feliz natal e próspero ano novo a todos do executivo e legislativo e a toda 

população Ouro-Finense. 

-Agradeceu ao Sr. José Luís pelo serviço feito no Bairro Bela Vista. 

-Agradeceu ao Sr. Israel pelo patrolamento feito na estrada Dionísio e pediu que se 

estenda até o Bairro Santa Maria. 

-Informou aos moradores do Bairro Fazendinha que ainda essa semana será feito 

manutenção. 

-Solicitou ao dmaae que faça manutenção nas ruas do Bairro Jardim Aeroporto. 

-Agradeceu aos servidores do PSF do Bairro Jardim Aeroporto pela maneira carinhosa 

que tem atendido os idosos. 

-Agradeceu a Gilda pelo atendimento para com sua pessoa. 

 

Ver.Márcio Daniel Igidio: 

- Agradeceu aos vereadores pela parceria e por caminharem juntos. 

-Agradeceu aos familiares e eleitores e a toda a população por terem cobrados dele 

soluções nos problemas da cidade. 

-Agradeceu a Silvana Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos pelo oficio 

enviado onde agradeceu os vereadores Márcio Daniel e Rafael pelo apoio dado e se 

colocou à disposição do Sr. Daniel Felice que assume a direção do Sindicato em janeiro, 

pois sempre defenderá os servidores.  

-Agradeceu ao prefeito pelos serviços realizados e esclareceu que não é oposição e sim 

faz o seu serviço que é de fiscalizador do povo. 

- Agradeceu em nome da Srª Gilda a todos os servidores do setor se saúde. 

- Desejou feliz natal e próspero ano novo a toda população Ouro-Finense. 

 

Verª.Rosangela Tonon 

-Parabenizou o estudante David Henrique da Costa pela conquista na 13ª Olímpiada de 

matemática. 

-Reforçou pedido para iluminar a Praça Bezerra de Menezes. 

-Solicitou banheiro público na Praça da Igreja Matriz. 

-Colocação de portas nos banheiros do Recanto dos Lagos. 

-Informou que ainda esse ano será instalada academia ao ar livre no Bairro Jardim 

Aeroporto. 

-Solicitou a população que limpem seus quintais, para que a dengue não aumente, pois 

não adianta a prefeitura fazer a sua parte todos tem que se conscientizar. 



-Relatou que teve início nessa semana a limpeza e desassoreamento do Ribeirão Ouro 

Fino. 

-Parabenizou pela obra que está sendo feita no teatro municipal. 

-Agradeceu aos vereadores pelo convívio, aos eleitores pediu desculpas pelos pedidos 

que não foram atendidos.  

-Desejou feliz natal e próspero ano novo a toda população Ouro-Finense. 

-Reforçou o pedido dos vereadores Rafael e José Maria na contratação de mais 

motoristas para atender a demanda da saúde. 

  

Ver.Rafael Francisco da Silva: 

-Fez breve resumo do ano; onde cada vereador de sua maneira trabalharam em prol do 

povo, onde foram feitos pedido de serviços ao executivo alguns foram atendidos outros 

não; relatou que o Prefeito em seu 2º mandato tem sido bom com alguns pedidos 

atendidos outros não, em seu ponto de vista está sendo num ritmo menor do que o 1º 

mandato sendo um mal de reeleição.  

- No setor da educação informou que foi rateio para os professores da rede municipal 

com o dinheiro que é enviado do Fundeb e foi pago o 14º salário aos professores. 

-Relatou que a saúde do Município está na UTI, citou como exemplo que não tem 

motorista para transportar pacientes para outra cidade devido à grande demanda e se 

o paciente busca recursos fora da cidade é porque não em especialista e concluiu o 

assunto dizendo que espera que no próximo ano realize concurso público para 

preencher essas lacunas. 

-Relatou ainda que foram feitos diversos eventos no Município como: Carnaval, Marcha 

pra Jesus, Rodeio, 7 de setembro, dentre outros, mas o povo está necessitando de 

emprego e que novas indústria venham para a cidade. 

-Concluiu dizendo que tem sido um prazer ser vereador e trabalhar juntos como os 

demais vereadores, desejou feliz natal e próspero ano novo a toda população Ouro-

Finense. 

-Relatou que tem 5 motoristas para atender 35.000.00 habitantes que não tem sido 

suficiente; dinheiro em caixa tem para contratar mais motoristas até que se faça o 

concurso público. 

-Relatou sobre a criação do CAFÉ pela Câmara que tem auxiliado as associações de 

bairros, aproveitou para que no dia 21/12 participem da reunião na associação do bairro 

Várzea. 

 

Ver.José Maria de Paula: 

-Parabenizou o estudante David Henrique da Costa pela conquista na 13ª Olímpiada de 

matemática. 

-Solicitou ao setor de saúde mais atenção porque foi por diversas vezes procurado com 

relação a transporte. 

-Relatou que foi feito manutenção na estrada dos Romas, mas não fizeram as saídas 

d’água e com a chove que ocorreu no mesmo dia se tornou um brechó. 

-Solicitou a passagem de máquina e limpeza dos matos dos barrancos no Bairro Matão 

de Baixo. 

-Agradeceu ao executivo e o departamento de obras pela massa asfáltica feita no Bairro 

Jardim Terezinha. 



-Agradeceu aos vereadores, ao executivo, aos servidores públicos do legislativo e 

executivo por todo ano que trabalharam juntos e desejou feliz natal e próspero ano novo 

a toda sociedade. 

 

Ver. Antonio Carlos Franceli: 

-Parabenizou o estudante David Henrique da Costa pela conquista na 13ª Olímpiada de 

matemática. 

-Solicitou o manilhamento no Bairro São José do Mato Dentro e lembrou que só falta o 

maquinários porque as manilhas já se encontram no bairro. 

-Limpeza no terreno da Associação do Distrito de Crisólia. 

-Manutenção e alargamento na estrada do Taguá. 

-Solicitou a reforma da Praça do Bairro São José do Mato Dentro e do Distrito de Crisólia 

-Relatou que foram entregues 60 diploma do curso de informática proporcionado pela 

Câmara Municipal. 

-Agradeceu ao executivo e servidores pelos trabalhos realizados no decorrer do ano. 

-Agradeceu aos vereadores e servidores do legislativo pela união e compreensão. 

-Reforçou o pedido para construção de banheiros públicos nas praças. 

 

 

APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO (REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL):  

1) Projeto de Lei n.º 3.038/2017 – Autoriza a abertura de crédito suplementar em favor 

da Divisão de Ações Epidemiológicas, para os fins que especifica – Autoria: Prefeito 

Municipal. Aprovado por unanimidade. 

2) Projeto de Lei n.º 3.039/2017 – Autoriza o repasse do incentivo para custeio de 

exercício anteriores ao responsável técnico da unidade municipal Farmácia de Minas e 

determina outras providências – Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado por 

unanimidade. 

3) Projeto de Lei n.º 3.040/2017 – Autoriza a alienação por doação não onerosa de 

bem móvel que especifica à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de 

Ouro Fino – MG – ACMROF e dá outras providências – Autoria: Prefeito Municipal. 

Aprovado por unanimidade. 

VOTAÇÃO: 

4) 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. Aprovado por unanimidade. 

5) 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. Aprovado por unanimidade. 

6) 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. Aprovado por unanimidade. 



7) Requerimento 027/2017 – Requer informações do Diretor do DMAAE acerca da 

redução da tarifa cobrada pelo órgão entre outras informações sobre arrecadação e 

despesas – Autoria: Vereador Márcio Daniel Igídio. Aprovado por unanimidade. 

8) Requerimento 028/2017 – Requer informações do Prefeito Municipal sobre questões 

referentes a tarifa de Iluminação Pública – Autoria: Vereador Márcio Daniel Igídio. 

Aprovado por unanimidade. 

 

SALA DAS SESSÕES VER.ANTONIO OLINTO ALVES,11 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


