
 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 17ª Sessão Ordinária do ano, no dia 30 de 

outubro de 2017, ocasião em que os Vereadores deliberaram sobre o seguinte assunto: 

 
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS OU REQUERIMENTOS: 
Ver. Rafael Francisco da Silva: 
- Comentou e elogiou acerca dos 500 anos da Reforma Protestante que se comemora no 

dia 31 de outubro. 

-Cumprimentou aos moradores do Bairro Peitudos e solicitou para o bairro a construção 

de creche e que seja retomada a reforma da escola. 

-Relatou que se encontra na Câmara o orçamento de 2018 na ordem de R$ 75.000.000,00  

e solicitou que os vereadores se reúnam para estudar o mesmo, pois dinheiro tem para 

atender os pedidos dos vereadores. 

-Relatou sobre o convite enviado pela Escola Esperança e Vida onde convidou aos 

vereadores para conhecer a instituição. 

-Sugeriu ao Presidente da Casa Legislativa que promova o Novembro Azul. 

-Sobre o asfaltamento disse que é necessário também fazer em outros bairros e distrito 

como está sendo feito de Ouro Fino a Santa Rita de Caldas. 

 

Ver.Antonio Ricardo Alves: 
-Cascalhamento das estradas de São José do Mato Dentro a Escolinha 

-Parabenizou a todos servidores púbicos em comemoração ao dia do servidor 

comemorado dia 28/10. 

-Agradeceu ao Prefeito pela reposição das luminárias das praças e ruas da cidade. 

-Com relação ao orçamento relatou que os vereadores estão estudando, inclusive que já 

indicou emenda para a quadra do Bairro BNH Velho. 

-Solicitou ao executivo que aplique herbicida em todos os bairros da cidade. 

-Parabenizou a Turma da Paz pelo reconhecimento e pelo prêmio recebido pela ACIA 

Ouro Fino no último fim de semana. 

-Convidou a todos para participarem da costela de chão que acontecerá no dia 05/11 

promovido pela Turma da Paz. 

-Solicitou o aparte e relatou que os pedidos dos moradores da zona rural são mínimas, 

por isso cobrou o executivo que execute as obras e também que se faça as saídas d’água. 

 

 

Ver.Paulo Luis Cantuária: 
-Solicitou manutenção nas pontes de madeira dos Bairros Parreiras, Tanque, Renó, 

Laranjal, Almas e Funil.  

-Desentupir os bueiros no Bairro dos Cunhas. 

-Para os Bairros Farias e Santa Isabel solicitou construção de bueiros, pois as manilhas já 

foram compradas. 

-Reiterou o pedido da liberação do trator para realizar as limpezas das estradas rurais. 

-Reiterou o pedido de cascalhamento das estradas rurais. 



-Relatou que tem uma parte do rio no Bairro Pinhalzinho dos Góes que estourou, por isso 

solicitou ao executivo que envie caminhão de terra para fazer a manutenção. 

-Agradeceu a todos os envolvidos na limpeza da Escola do Pinhalzinho dos Góes. 

 

Ver.Benedito Urias Felix: 
-Teceu comentários ao seus eleitores e disse que podem contar com ele. 

-Solicitou para o Distrito de Crisólia redutores de velocidade, bem como melhorias no 

velório. 

-Cobertura da quadra de esporte do Bairro BNH Novo. 

 

Ver.Israel Modesto Barbosa: 
-Agradeceu ao executivo pelas reinvindicações atendidas, dentre elas destacou o 

patrolamento feito na zona rural. 

-Agradeceu aos servidores que realizaram a limpeza na Avenida da Saudade e no Centro 

Cultural e pelo serviço que está sendo feito na Praça São Benedito. 

-Relatou que essa semana será levado material para construção de lixeira no Bairro 

Albertão. 

-Relatou que esteve conversando com o prefeito, onde o mesmo relatou que em breve 

será feito os cascalhamentos nas estradas rurais. 

- Agradeceu a reposição de lâmpadas nos Bairros Cervinho e Jardim Centenário. 

-Agradeceu e parabenizou a todos os servidores públicos. 

 

Ver. Vanderlei Candido de Almeida: 
-Parabenizou a todos os servidores públicos comemorado no dia 28/10 e lembrou que no 

mesmo dia se comemora o dia de São Judas Tadeu e aproveitou o ensejo e agradeceu a 

todos os festeiros e a toda população que participaram da festa em louvor ao padroeiro. 

-Agradeceu ao Pedrão, Soró e Romulo pelo emplacamento feito na Rua Tufc Skaff. 

-Agradeceu aos calceteiros pelo serviços prestados no Jardim Burza. 

-Solicitou ao Dorival que seja sinalizado os pontos turísticos dentre eles destacou 2 pontos 

sendo eles: sentido a Pedra do Itaguaçu e a Cachoeira do Taboão.  

-Solicitou que seja perfurado novamente ou que seja colocada caixa de contenção de água 

na mina da Rua José Lino Simões, pois é um percurso do Caminho da Fé. 

-Reparos também nos bloquetes soltos e quebrados da Rua José Lino Simões.  

-Por fim pediu patrolamento dos Bairros entre Ouro Fino ao Bairro Peitudos bem como 

dos Bairros Cervinho e Cervão. 

-Reforçou o pedido de limpeza do lixão na estrada vicinal do Serra. 

 

Ver. Aparecido Rodrigues. 
-Agradeceu pelo cascalhamento feito nos Bairros Fazendinha e Almas. 

-Solicitou que seja feito cascalhamento ou asfalto em frente a rodoviária nova devido a 

diversas reclamações recebidas. 

-Agradeceu ao Chiquinho e o Pedrão pelas trocas de lâmpadas que pediu e foi atendido. 

 

 

Ver.Márcio Daniel Igidio: 
- Agradeceu ao encarregado José Luis pelos pedidos atendidos. 

-Com relação a rua em frente ao mercado municipal relatou que está uma vergonha, pois 

se trata da entrada da cidade, solicitou o asfalto n o mesmo, mas que seja com qualidade. 



-Informou a população que quando precisarem de algum serviço da prefeitura e não forem 

atendidos que busquem seus direitos na justiça e denuncie a prefeitura. 

-Relatou que a alguns dias enviou requerimento ao executivo solicitando a abertura de 

concurso público, o executivo respondeu que o momento não era viável, então 

encaminhou requerimento/denúncia para o Ministério Público que acatou a decisão e 

abriu Ação Civil Pública contra a prefeitura para que a mesma realize concurso público, 

por essas razões agradeceu ao Ministério Público por ter atendido o seu pedido.   

-Relatou que o projeto do 13º foi retirado da pauta porque a minoria não quis que 

procedesse, esclareceu que entraram num acordo por isso foi retirado e não porque 

alguém do executivo exigiu. 

-Relatou também que as ofensas feitas através do facebook partiu de algumas pessoas que 

estão com o nome comprometido com a justiça. 

-Explanou ainda sobre as manifestações que fizeram contra os vereadores, onde se 

reuniram e vieram protestar, mas quando é pra os servidores se unirem e protestar na porta 

da prefeitura contra o biênio atrasado, as cestas básicas atrasadas e sobre o índice de 

agosto que não foi pago aos servidores não fizeram nenhuma manifestação, porque o 

sindicato não colocou nas ruas carro de som, porque não foram na porta da prefeitura 

reivindicar, mas criticar vereadores nas redes sociais foram. 

-Comentou também na gestão passada tentaram tirar o Toninho Miguel do cargo do 

executivo por se tratar de nepotismo, falou que seu voto foi de abstenção e os demais 

vereadores votaram para não tirá-lo por consideração a pessoa dele e agora ele vai nas 

redes sociais falar que os vereadores são imorais e hipócritas, desabafou concluindo que 

ele como os demais vereadores foram eleitos pelo povo e perguntou quem é o imoral, 

quem é hipócrita, quem está no cargo ilegal, esclareceu ainda que foi Presidente por duas 

vezes e não tem nenhum processo, primeiro moraliza- se lá pra depois cobrar aqui. 

 

 

Verª. Rosangela Tonon: 
-Solicitou para Creche Cemei Santo Antonio colocação de bebedouro e verificar se a água 

realmente está filtrada, sabonete e papel toalha, não concorda que as crianças utilizem os 

peniquinhos e solicitou que se compre colchões para que eles não durmam no chão.   

-Solicitou a contratação de mais monitores e auxiliar escolar 

-Comentou sobre a resposta do requerimento enviado pelo Sr. Prefeito que foi negativa 

com relação a implantação da guarda municipal. 

-Informou que o caminhão pipa limpou as fezes das garças no pronto socorro e solicitou 

a compra de máquina vap para realizar a manutenção periodicamente. 

-Pinturas das faixas de pedestres. 

-Informou que foi montada no dia 19/10 a Comissão da Associação dos Amigos do Jardim 

Botânico de Ouro Fino. 

-Parabenizou todos os envolvidos na realização da festa de São Judas Tadeu. 

 

Ver.José Maria de Paula:  

-Reforçou o pedido da liberação do trator para realizar as limpezas das estradas rurais. 

-Parabenizou o vereador Márcio Daniel Igidio pelas palavras muito bem ditas e dirigiu 

sua palavra a Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e disse para a 

mesma  representar melhor os servidores. 

-Comentou também que as pessoas dizem ser parceiros, mas denigriu a imagem dos 

vereadores era mais prudente ter chamados os vereadores para uma reunião do que ir nas 

redes sociais. 



-Parabenizou todos servidores públicos comemorado no dia 28/10. 

-Agradeceu a todos os colaboradores e a população pela festa realizada a São Judas 

Tadeu. 

-Solicitou a limpeza da estrada vicinal do Serra abaixo da fábrica de bebidas Jota Efe que 

está virando um lixão e depois da limpeza feita irá acionar a polícia ambiental para 

solicitar fiscalização e multa se for o caso. 

-Recapeamento da Rua Joaquim Barbosa de Melo. 

-Solicitou tapa buracos nas ruas atrás do posto girassol. 

 

Ver.Antonio Carlos Franceli: 
-Parabenizou os servidores públicos comemorado no dia 28/10. 

-Parabenizou todos os festeiros da festa de São Judas Tadeu. 

-Comentou sobre a reforma da Praça da Igreja Matriz e solicitou implantação de banheiro 

público. 

-Solicitou banheiro público na Praça do Distrito de Crisólia. 

-Sinalização de faixa de demarcação na área escola em frente à Escola Estadual Coronel 

Paiva e nas demais escolas. 

-Reforçou o pedido de reforma no velório de Crisólia. 

-Reivindicou asfalto nos Bairros Taboão, Taguá e São José do Mato Dentro. 

-Agradeceu a ponte feita no Bairro Taguá. 

-Solicitou a limpeza do prédio da parte interna e externa da Escola do Bairro São José do 

Mato Dentro. 

-Pediu a mudança do mata burro do Bairro Taboão localizado próximo a cachoeira e que 

seja colocado próximo a propriedade do Sr. Mário Miranda. 

-Solicitou a instalação do nome de Rua da Srª Maria Salete a pedido dos familiares.  

-Relatou que no facebook comentaram a respeito de sua pessoa onde disseram que o 

vereador não tem profissão para questão de esclarecimento disse que é produtor rural e 

que também é representante de diversas malharias. 

 

 

VOTAÇÃO: 
1) 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 por unanimidade em 1º turno. 

 

APRESENTAÇÃO: 

2) Projeto de Lei n.º 3.030/2017 – Autoriza a concessão de subvenções, auxílios e 

contribuições às entidades que especifica. – Autoria: Prefeito Municipal. Encaminhado 

para Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final para parecer no 

prazo regimental. 

 

 

3) 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. Encaminhado para Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação 

Final para parecer no prazo regimental. 

 

 



4) Indicação n.º 026/2017 – Solicita iluminação e revitalização da Praça “Bezerra de 

Menezes” – Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. Encaminhado para o executivo para 

as devidas providências 

 

VOTAÇÃO DE DENÚNCIA E INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO 

PROCESSANTE: Votação sobre o acatamento ou arquivamento da denúncia por 

suposta Quebra de Decoro Parlamentar por parte do Vereador Paulo Luíz Cantuária. – 

Denúncia apresentada pelo cidadão Luís Otávio Siqueira. Colocado em discussão 

ninguém fez uso da palavra, exposto a votação recebeu aprovação unanime pelo 

arquivamento. 

 

 

 

 
SALA DA SESSÕES VER. ANOTINIO OLINTO ALVES, 30 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS FRANCELI 

PRESIDENTE 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 


