
INFORMATIVO CÂMARA 10/2017 

 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 10ª Sessão Ordinária do ano, no dia 26 de 
junho de 2017 às 20:00 horas, ocasião em que os Vereadores deliberaram sobre o 
seguinte assunto: 

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

 
-Relatou sobre a reunião ocorrida no dia 27/06 às 14:00 horas na Câmara Municipal 
com a Diretora Municipal de Saúde Drª. Vânia e a Administradora da Santa Casa Srª 
Dirce, onde foi questionado a situação precária que se encontra a saúde devido ao 
atraso na marcação de consultas de oftalmologista que tem levado 6 meses para se 
conseguir marcar, o raio x que já fez mais de 2 anos que não foi instalado dentre 
outros pontos levantados. 
-Relatou que o executivo não quer realizar o concurso público, pois alega estar 
esperando a Reforma da Previdência, mas em seu 1º mandato também não o quis 
fazer. 
-Solicitou ao executivo que marque reunião para dialogar sobre os processos dos 
servidores junto ao sindicato dos servidores públicos. 
-Solicitou repasse de verba para Escolinha de Futebol. 
-Explanou que esteve visitando o canil e pode verificar que falta acabamento. 
-Solicitou a construção de gatil no Município. 
-Com relação ao concurso público disse não haver interesse por parte do executivo por 
se tratar de cabide de emprego e dizer que funcionário efetivo é vagabundo é um 
desrespeito com a categoria, pois todos se preparam para o concurso e tem 
desempenhado excelentes serviços.  
-Solicitou ao Presidente que realize concurso público na Câmara Municipal.  

 
 

 Antonio Ricardo Alves: 
-Agradeceu a passagem de patrol nos Bairros Turvo, Areias, Escolinha. 
-Agradeceu o manilhamneto feito no Bairro Fazendinha. 
-Agradeceu o tapa buraco realizado na Rua Rogério Gissoni. 
-Agradeceu a reposição de lâmpadas do Jardim Centenário. 
-Comunicou aos moradores do Bairro do Alto que está sendo realizado agendamento 
de tratamento bucal na Associação Amba. 
-Solicitou ao departamento de trânsito que seja feito mudança da rampa para 
deficiente em frente à Igreja Matriz. 
-Solicitou ao Dmaae a construção de galeria na Rua José Loiola. 
-Dedetização dos Bairros Vale do Sol e Vila Rica. 
-Retorno do varredor para as Ruas Marechal Deodoro e Delfim Moreira. 



-Convidou a todos para participarem no dia 04/07 às 18:00 na Câmara Municipal da 
Solenidade do 1º Encontro de Cafeicultores. 
-Convidou também para participarem da festa junina da Escola Coronel Paiva no dia 
01/07. 
-Defendeu o prefeito dizendo que em momento algum chamou o servidor público de 
vagabundo. 

 
 

Ver.Paulo Luis Cantuária: 
-Solicitou ao Presidente da casa reunião junto ao Major Márcio Adriano para 
discutirem e buscarem soluções com relação à segurança pública na área rural e 
urbana devido aos inúmeros roubos. 
-Solicitou ao executivo a construção de pontes nos Bairros que liga Ouro Fino ao 
Laranjal, Almas, Funil, Santa Isabel. 
-Desentupimento de bueiro no Bairro Ponte Branca e Almas. 
-Cascalhamento nos Bairro Pinhalzinho dos Góes e Cunha. 
-Comunicou aos moradores do Bairro Pinhalzinho dos Lopes que a máquina retornará 
assim que possível para concluir os trabalhos. 
-Informou aos moradores do Bairro Pinhalzinho dos Góes que nessa semana irá com o 
Diretor do Dmaae Bruno Zucareli para verificar a rede de esgoto e o reservatório que 
em breve será construído. 
-Relatou que se o prefeito não quer fazer concurso é porque acha que não há 
necessidade. 
 

Ver. Benedito Urias Felix: 
- Agradeceu ao Romildo, Jair, José Luis e Soró pelos serviços realizados. 
- Agradeceu a melhoria feita na estrada do Pau do Mé. 
-Solicitou para os Bairros Jardim Patrícia, São Paulo e BNH a colocação de ponto de 
ônibus e varredores de rua.  
-Solicitou quadra de esporte e academia ao ar livre para o Bairro das Serrinha. 
-Relatou concordar com o concurso público. 
 
 
 

 

Ver. Israel Modesto Barbosa: 
-Comentou sobre a reunião realizada na tarde do dia 26 com a Diretora de saúde Drª. 
Vânia e a Administradora da Santa Casa Srª. Dirce e parabenizou ao Presidente pela 
reunião marcada. 
-Patrolamento na estrada que liga o Bairro Penha ao Feijoal. 
-Informou que será feito essa semana melhorias nos Bairros Vira Copos e Taboão. 
-Conserto da ponte do Bairro Vilas Boas. 
-Melhorias na entrada da cidade próximo ao mercado municipal. 
-Convidou a todos para participarem no dia 04/07 às 18:00 na Câmara Municipal da 
Solenidade do 1º Encontro de Cafeicultores. 
 

 



Ver.Vanderlei Candido de Almeida: 
- Comentou sobre o Projeto de Lei nº 3003 que Cria a Feira Livre no Município. 
-Comentou sobre o Projeto de Lei nº 3004 que inclui no calendário oficial do Município 
o Dia do Ciclista. 
-Passagem de patrol na estrada da 51 e na Borda do Campo. 
-Agradeceu a limpeza feita nos Bairros da cidade. 
-Agradeceu ao Chiquinho e Pedrão pela troca de lâmpadas queimadas no Bairro 
Cervinho. 
-Agradeceu ao Soró e equipe pelo empenho na construção da quadra do Bairro São 
Judas e Parque dos Moreiras. 
-Parabenizou a Gilda do setor de saúde pelo trabalho solicitado que foi correspondido. 
-Parabenizou aos festeiros e toda comunidade do Bairro São Judas pelo trabalho feito 
em prol da Igreja. 

 

Ver.Aparecido Rodrigues: 
-Agradeceu ao manilhamento feito no Bairro Fazendinha. 
-Solicitou a conclusão do manilhamento no Bairro Serrinha, pois foi promessa de 
campanha. 
-Esclareceu a população que vereador não pede somente troca de lâmpadas, quebra 
molas e limpeza de bueiros e sim atende aos pedidos de todos os moradores. 

 
Ver.Márcio Daniel Igidio: 
-Comentou sobre a reunião realizada na tarde do dia 26 com a Diretora de saúde Drª. 
Vânia e a Administradora da Santa Casa Srª. Dirce, onde foi pontuado muitas 
conquistas, mas ainda há muitas falhas a serem corrigidas. 
-Informou que segundo a Administradora da Santa Casa Srª.Dirce o aparelho de raio x 
será instalado no mês de agosto depois de mais de 2 anos parado e até o momento 
não está funcionando por falta de mão de obra para não gerar gastos. 
-Informou o novo número de telefone do Pronto Atendimento sendo o 3441-4420. 
-Pediu ao Diretor de Educação o transporte escolar nos dias letivo (sábado) o que não 
ocorreu, pois ele disse que teria e não foi o que aconteceu que esse erro não aconteça 
mais, pois terá outros dias letivos. 
-Com relação ao concurso público disse ser enrolação por parte do executivo, por essa 
razão enviou oficio ao Ministério Público para que as providencias sejam tomadas. 
-Solicitou abertura de vazão de água na ponte do Bairro Jardim Independência antes 
que ocorra outras enchentes. 
-Informou que existe lei de punição também para funcionários efetivos e exemplo que 
servidor trabalha é a servidora da Câmara Srª. Simone que por 2 vezes foi 
homenageada pelos 20 anos de serviços prestados. 

 
Verª. Rosangela Tonon: 
-Parabenizou ao Diretor da Cultura pela organização da festa junina comunitária e pela 
parceria com a rádio difusora do festival da música sertaneja. 
-Relatou que no dia 26/06 foi um dia triste para música e arte devido ao falecimento 
da Srª.Terezinha Simões Benacci criadora do Grupo Café Conserto. 



-Relatou que a nova comissão do Codema tomará posse no dia 27/06 ás 18:00 no Salão 
da Prefeitura. 
-Cobrou respostas do Diretor de Educação onde pediu o revezamento das monitoras 
de creche durante o período de férias. 
-Comentou que durante o semestre foram feitos inúmeros pedidos que não foram 
atendidos sendo eles: cobertura de todos os pontos de ônibus, EPI (Equipamento de 
Proteção Individual) para os coletores de lixo e o concurso público. 
-Comentou sobre a reunião realizada na tarde do dia 26 com a Diretora de Saúde Drª. 
Vânia e a Administradora da Santa Casa Srª. Dirce, onde foi comentado nas redes 
sociais que foi realizada as portas fechadas, sendo um direito dos vereadores convocar 
qualquer diretor e pedir explicações e concluiu dizendo que foi muito produtiva. 
 

 

 

Ver.José Maria de Paula: 
-Parabenizou a difusora pelo festival de música sertaneja, as duplas sertanejas e ao 
diretor de cultura pela organização da festa comunitária. 
-Parabenizou o Presidente da Câmara pela reunião realizada com a Diretora de Saúde 
Drª. Vânia e com a Administradora da Santa Casa Srª Dirce e agradeceu ambas por ter 
aceito o convite. 
-Agradeceu ao departamento de iluminação pela colocação das 4 luminárias instaladas 
no Bairro Mandú. 
-Agradeceu ao empenho de todos que estão trabalhando na construção da quadra de 
esporte do São Judas, Parque dos Moreiras e Ouro Verde e ao engenheiro e vice-
prefeito Henrique pelo apoio. 
-Agradeceu o patrolamento feito na estrada do Bairro Serra, Mandu, Matão, Santa 
Isabel e Serrinha. 
-Solicitou manutenção na estrada conhecida como estrada do Menino da Porteira. 
-Limpeza da estrada do Matão de Baixo. 
-Agradeceu ao população que tem a compreensão de esperar as obras públicas. 
 

 

Ver.Antonio Carlos Franceli: 
-Agradeceu ao Diretor de Cultura pela festa comunitária em parceria com a rádio 
difusora. 
-Agradeceu ao prefeito e ao Deputado Bilac Pinto no empenho da liberação de 
recursos na construção das casas populares. 
- Melhoria nas calçadas da cidade principalmente próximo da Câmara. 
-Comentou que irá convocar o Major Márcio para sessão da Câmara para debater 
sobre a segurança pública. 
-Comentou sobre a reunião acontecida com a Diretora da Saúde Drª. Vânia e com a 
Administradora da Santa Casa Srª. Dirce e falou que o Vereador Rafael não pode 
difamar a saúde e muito menos dizer que a reunião foi feita de portas fechadas. 
 
 
 

 



APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO (REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL):  
 

1) Projeto de Lei n.º 3.005/2017 – que Institui o Estatuto do Pedestre no Município de 
Ouro Fino-MG e dá outras providências – Autoria: Vereadores Antônio Ricardo Alves, 
Márcio Daniel Igidio, Vanderlei Candido de Almeida, Israel Modesto Barbosa, José 
Maria de Paula e Paulo Luiz Cantuária. Aprovado por unanimidade. 
 
2) Projeto de Lei n.º 3.006/2017 – Dispõe sobre a alteração de vencimento em cargos 
do Poder Legislativo que menciona e dá outras providências – Autoria: Mesa Diretora. 
Retirado da Pauta. 
 
3) Projeto de Decreto Legislativo n.º 004/2017 – que dispõe sobre o Título de Cidadão 
Honorário Ourofinense ao Ilustríssimo Senhor Antônio Porfírio de Freitas Filho – 
Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. Aprovado por unanimidade. 
 
 
4) Projeto de Decreto Legislativo n.º 005/2017 – Dispõe sobre a concessão do 
Diploma de Honra ao Mérito ao cidadão Dirceu de Freitas – Autoria: Vereador Antônio 
Ricardo Alves. Aprovado por unanimidade. 
 
 
 
 VOTAÇÃO:  
 
5) Projeto de Lei n.º 2.997/2017 – que dispõe sobre a LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – 2018 – Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade. 
 
6) Projeto SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei n.º 2.999/2017 – Regulamenta o controle 
populacional de cães e gatos através de castração destes animais no âmbito do 
município de Ouro Fino-MG e dá outras providências – Autoria: Vereadora Rosangela 
Tonon. Rejeitado por 7 votos contrários e 3 votos favoráveis. 
 
 
7) Projeto de Lei n.º 3.001/2017 – Prorroga o período de vigência do “Programa 
Temporário de Pagamento Incentivado de Débitos para com a Fazenda Pública do 
Município de Ouro Fino - 2015” e dá outras providências – Autoria: Prefeito Municipal. 
Aprovado por unanimidade. 
 
 
8) Projeto de Lei n.º 3.002/2017 – Autoriza o adiantamento de pagamento 
proporcional da gratificação natalina aos servidores públicos municipais ativos e 
inativos – Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade. 
 
9) Proposta de Emenda Supressiva 01/2017 ao Projeto de Lei nº 3003/2017- Suprimir 
o artigo 5º, do PL nº 3003/2017 que dispõe sobre a criação das feiras livres no 
município de Ouro Fino. Aprovado Por unanimidade.  
 



10) Proposta de Emenda Supressiva 02/2017 ao Projeto de Lei nº 3003/2017- 
Modifica o § 2º do artigo 1º,PL nº 3003/2017 que dispõe sobre a criação das feiras 
livres no município de Ouro Fino. Aprovado Por unanimidade.  
 
 
11) Projeto de Lei n.º 3.003/2017 – Dispõe sobre a criação das feiras livres no 
município de Ouro Fino-MG e dá outras providências – Autoria: Vereadores Vanderlei 
Cândido de Almeida, José Maria de Paula, Antônio Ricardo Alves e Paulo Luiz 
Cantuária. Aprovado por unanimidade salvo emendas de nº. 01/2017 e 02/2017.  
 
 
12) Projeto de Decreto Legislativo n.º 002/2017 – que denomina de Maria de Salete 
Garcia Nunes à Rua Projetada n.º 01 do Loteamento Bandeirante, neste Município – 
Autoria: Vereador Antônio Carlos Franceli. Aprovado por unanimidade. 
 
 
APRESENTAÇÃO:  
 
13) Projeto de Lei n.º 3.004/2017 – que institui e inclui no calendário oficial do 
município de Ouro Fino o dia do Ciclista – Autoria: Vereador Antônio Ricardo Alves. Foi 
encaminhado para Comissão de Justiça, Finanças e Redação Final para parecer pelo 
prazo regimental. 
 
12) Indicação n.º 014/2017 – que indica a necessidade de construção de guaridas para 
ponto de ônibus no bairro Jardim Centenário e Jardim São Paulo – Autoria: Vereador 
Benedito Urias Felix. Encaminhada para o executivo para providência cabíveis. 
 
13) Indicação n.º 015/2017 – que indica a necessidade de iluminação da Academia ao 
ar livre que foi instalada na Praça do Bairro Jardim Centenário – Autoria: Vereador 
Antônio Ricardo Alves. Encaminhada para o executivo para providência cabíveis. 
 
14) Indicação n.º 016/2017 – que indica a necessidade de instalação de um Parquinho 
infantil na Praça do bairro Jardim Centenário – Autoria: Vereador Antônio Ricardo 
Alves. Encaminhada para o executivo para providência cabíveis. 
 
 
 

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves, 26 de junho de 2017. 
 
 
 

Antonio Carlos Franceli 
Presidente 


