
 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 19ª Sessão Ordinária do ano, no 
dia 27 de novembro de 2017, ocasião em que os Vereadores deliberaram sobre o 
seguinte assunto: 

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

-Parabenizou o Sr. Daniel Felici pela eleição ganha a frente do sindicato dos 

servidores públicos municipais. 

-Parabenizou a ong pedra viva que realizou futebol entre os amigos do Evair x 

amigos do Ceará e os fundos arrecadados serão divididos entre a Escola 

Esperança e Vida e para o Vale do Jequitinhonha. 

-Parabenizou o prefeito pelas iluminações e decorações natalinas. 

-Solicitou do Diretor de Educação Sr.Takariko Hashimoto reunião ou audiência 

pública com os pais dos alunos para esclarecimento quanto ao zoneamento. 

-Solicitou diretamente ao Sr. Vice-Prefeito Henrique Wolf a limpeza do escadão 

do Montanhês Clube, pois segundo informações o terreno ao lado é de sua 

propriedade.  

-Agradeceu a presença dos vereadores Rosangela e Israel que prestigiaram ao 

futebol Amigos do Evair x Amigos do Ceará. 

-Parabenizou a Diretora da Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca 

Srª.Ana Paula Gangi pela iniciativa de realizar o encontro dos professores 

aposentados. 

-Colocou-se à disposição para ajudar a vender as cartelas da festa do Asilo. 

  

Ver.Antonio Ricardo Alves: 

-Parabenizou o Sr. Daniel Felici pela eleição ganha a frente do sindicato dos 

servidores públicos municipais. 

-Pediu cascalhamento nas estradas rurais em especial nos Bairros São José do 

Mato Dentro, Barra e Serra. 

-Recapeamento da Ruas do Bairro Jardim Centenário em especial a Rua José 

Loiola, dentre outras. 

-Parabenizou o prefeito e o coordenador de cultura Dorival pelas iluminações e 

decorações natalinas. 

-Solicitou aplicação de herbicida nas ruas da cidade. 

-Informou aos moradores do Bairro Jardim Expedicionário que fez emenda no 

valor de R$ 80.000,00 para reforma da quadra de esportes. 

-Fez felicitações a sua sogra Mary Angela e ao Promotor de Justiça Dr.Mário 

pela passagem de seu aniversário. 



-Informou que os banheiros da Praça do Berrante estão ficando aberto todos os 

dias até às 18:00 horas e com relação ao cardiologista disse que precisa ser 

averiguado. 

 

Ver.Paulo Luis Cantuária: 

-Reivindicou melhorias nas pontes dos bairros Laranjal até Fazenda Santa 

Maria, Almas, Gargatá, Escolinha e Pinhalzinho dos Góes. 

-Cascalhamento nas estradas dos Bairros Laranjal, Farias dentre outros. 

-Solicitou ao dmaae construção de bueiros no Bairro Pinhalzinho dos Góes. 

 

Ver.Benedito Urias Felix: 

-Agradeceu o prefeito pelo serviço feito os Bairros Jardim São Paulo e Belo 

Horizonte e Vila Prateado. 

-Relatou sobre a viagem que farão no dia 28 de novembro a Belo Horizonte onde 

reivindicarão recursos junto aos deputados para os Bairros Escolinha, São José 

do Mato Dentro e Caneleiras. 

 

Ver.Israel Modesto Barbosa: 

-Pediu cascalhamento nas estradas rurais a pedido dos produtores rurais e se 

colocou à disposição caso o encarregado Israel queria ir ver os trechos que 

necessita de melhorias.  

-Agradeceu o prefeito e o encarregado Israel pela reforma da ponte no Bairro 

Usina. 

-Agradeceu também o cascalhamento feito no morro da Cava. 

-Parabenizou o Sr. Daniel Felici e o Edi Luís pela eleição ganha a frente do 

sindicato dos servidores públicos municipais. 

 

Ver.Vanderlei Candido de Almeida: 

-Relatou sobre o aumento de tarifa de energia o qual as contas são pagas em 

dia, pois no fim de semana passado estava participando da festa no Abrigo São 

Vicente de Paula e acabou energia o que gerou muito prejuízo e as reclamações 

tem sido constantes devido a várias quedas de energia ocorrido. 

-Elogiou o trabalho que tem sido desenvolvido pelo dmaae, mas solicitou que 

seja revisto a possibilidade de redução da tarifa de água o qual estão há algum 

tempo esperando resposta. 

-Esclareceu que receberam oficio do setor de educação onde solicitou reunião 

com a comissão de educação para ser realizado no dia 01/12 para discutir sobre 

o zoneamento.   

-Agradeceu a manutenção feita na Rua José Lino Simões. 

-Solicitou pintura da Ruas José Lucio Filho e Rua Arnaldo Costa. 

-Parabenizou o Sr. Daniel Felici pela eleição ganha a frente do sindicato dos 

servidores públicos municipais. 

-Parabenizou o prefeito pelas iluminações e decorações natalinas. 

-Solicitou limpeza do Ribeirão nas proximidades do açougue do Marinho. 



-Reiterou o pedido de manutenção da ponte da Chacará Junqueira e solicitou o 

calçamento para a mesma. 

-Reiterou pedido para que os banheiros da Praça do berrante permaneça aberto 

todos os dias para que os visitantes possom usar. 

 

Ver.Aparecido Rodrigues: 

-Solicitou a limpeza do ribeirão Ouro Fino. 

-Cascalhamento no Bairro Fazendinha. 

-Solicitou redutor de velocidade em frente a Vovó Conceição, e segundo o 

prefeito disse que assim que terminar a rodoviária será feito. 

 

Ver. Márcio Daniel Igidio: 

-Esclareceu que os requerimentos solicitando a redução da tarifa de água e de 

energia serão votados na próxima sessão e espera mesmo que o município 

economize para que possa reverter para população. 

-Parabenizou o Sr. Daniel Felice pela eleição ganha a frente do sindicato dos 

servidores públicos municipais. 

-Parabenizou o Promotor de Justiça Dr.Mário em decorrência de seu aniversário. 

-Agradeceu ao prefeito pelo asfalto que está sendo feito nos Bairros Jardim São 

Paulo e Belo Horizonte e na Rua Joaquim Francisco de Melo que em breve será 

feito. 

-Informou que no dia 28/11 estará indo a Belo Horizonte no Gabinete do 

Deputado Bilac Pinto onde reivindicará academia ao ar livre dentre outras 

solicitações para o Bairro Caneleiras. 

-Solicitou melhorias na ponte do mercado municipal, pois quando foi planejada 

não era pra ser entrada da cidade e com o fluxo de carros ela está se 

deteriorando. 

-Pediu melhorias na ponte próximo a chácara Junqueira. 

-Solicitou que os banheiros da Praça do berrante permaneça aberto todos os 

dias para que os visitantes possom usar. 

-Relatou que antes tinha 2 cardiologista e que agora só terão 1 para atender a 

demanda e que não será suficiente, por isso solicitou ao prefeito que reveja essa 

situação antes que as reclamações aconteçam. 

 

Verª.Rosangela Tonon 

-Pediu ao prefeito a iluminação da Praça Bezerra de Menezes conhecida como 

Praça dos Ipês. 

-Informou aos moradores do Bairro Jardim Aeroporto que a academia ao ar livre 

será instalada ainda este ano. 

-Relatou que no dia 21/11 esteve em Belo Horizonte participando da visita 

orientada onde foram os alunos do parlamento jovem e aproveitou e enviou 

pedidos de emendas aos deputados. 

-Relatou que esteve no teatro municipal e gostou de como a obra está se 

desenvolvendo. 



-Parabenizou o Sr. Daniel Felice pela eleição ganha a frente do sindicato dos 

servidores públicos municipais. 

-Parabenizou a Srª. Edna Presidente da Associação Afro Descendente pela 

organização da Semana da Consciência Negra. 

-Relatou que gostou muito de ter participado do futebol amigos do Evair x amigo 

do Ceará ainda mais em saber que o valor arrecadado será dividido entre a 

Escola Esperança de Vida e o Vale do Jequitinhonha. 

-Parabenizou a Diretora da Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca 

Srª.Ana Paula Gangi pelo encontra realizado entre os professores aposentados. 

  

Ver.José Maria de Paula: 

-Reiterou o pedido de manutenção da ponte da Chacará Junqueira, mas que 

faça com material resistente. 

-Solicitou a manutenção da Avenida Joaquim Francisco de Assis (Perimetral 1) 

que está se tornando lago próximo da ponte da Chacará Junqueira. 

-Reiterou o pedido pela 3ª vez da limpeza da estrada vicinal abaixo da fábrica 

Jota Efe. 

-Solicitou a passagem de herbicida no Bairro São Judas e Parque dos Moreiras. 

-Solicitou o envio de oficio a Cemig solicitando providências quanto a faltas de 

energia ocorrida nos bairros rurais que tem chegado a ficar de 2 a 3 dias sem 

energia. 

-Parabenizou o Sr. Daniel Felice pela eleição ganha a frente do sindicato dos 

servidores públicos municipais. 

-Agradeceu ao Jair pela limpeza feita no estacionamento do Asilo São Vicente 

de Paulo e aproveitou para convidar todos a participarem da festa neste final de 

semana. 

 

Ver.Antonio Carlos Franceli: 

-Parabenizou o Sr. Daniel Felice pela eleição ganha a frente do sindicato dos 

servidores públicos municipais. 

-Comentou sobre a viagem feita a Belo Horizonte onde participaram da visita 

orientada dos alunos do Parlamento Jovem a Assembleia e também pela visita 

feita no gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro. 

-Parabenizou a Associação e moradores do Distrito de Crisólia pela realização 

da festa em prol de arrecadar fundos para construção de área de laser. 

-Agradeceu o prefeito pela reforma da ponte do Bairro Usina. 

-Solicitou cascalhamento nos pontos críticos da zona rural. 

-Pediu ao departamento rural o alargamento da estrada rural que se inicia no 

Luís Franceli e vai até Taguá. 

-Limpeza do Ribeirão Ouro Fino nas proximidades da propriedade do Sr.Nelson 

Narciso. 

-Relatou sobre a festa do Asilo e pediu a colaboração de todos para prestigiar. 



-Agradeceu ao Diretor do dmaae Sr.Bruno pelas 99 manilhas enviadas para o 

Bairro São José do Mato Dentro e disse que só depende dos maquinário para 

realizar o serviço. 

 

VOTAÇÃO: 1) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 001/2017 ao Projeto de 

Lei n.º 3.027/2017 – Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS – Valor: R$ 

25.000,00 – Autoria: Membros da Comissão de Legislação, Finanças, Justiça e 

Redação Final. Vereadores Rafael Francisco da Silva, Paulo Luiz Cantuária e 

Antônio Ricardo Alves. Aprovado por unanimidade. 

2) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 002/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.030/2017 – Convênio com a Associação Meninos de Ouro – Valor: R$ 

15.000,00 – Autoria: Vereadores Márcio Daniel Igídio, Benedito Urias Félix e 

Israel Modesto Barbosa. Aprovado por unanimidade 

3) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 003/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.030/2017 – Construção de Campo de Bocha no bairro Pinhalzinho dos Góes  

Valor: R$ 70.000,00 – Autoria: Vereador Paulo Luiz Cantuária. Aprovado por 

unanimidade 

4) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 004/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.030/2017 – Manutenção das atividades da Defesa Civil – Valor: R$ 10.000,00  

Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. Aprovado por unanimidade 

5) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 005/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.030/2017 – Aquisição de EPI para os coletores de Lixo – Valor: R$ 3.000,00 – 

Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. Aprovado por unanimidade 

6) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 006/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.030/2017 – Convênio com a Associação Cantus Lux – Valor: R$ 10.000,00 – 

Autoria: Vereadores Antônio Ricardo Alves e Rosangela Tonon. Aprovado por 

unanimidade 

7) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 007/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.030/2017 – Cobertura da Quadra de Esportes do bairro BNH Novo – Valor: R$ 

80.000,00 – Autoria: Vereadores Márcio Daniel Igídio e Israel Modesto Barbosa. 

Aprovado por unanimidade 

8) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 008/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.030/2017 – Cobertura da Quadra de Esportes do bairro BNH Velho – Valor: R$ 

80.000,00 – Autoria: Vereador Antônio Ricardo Alves. Aprovado por 

unanimidade 

9) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 009/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.030/2017 – Revitalização e Iluminação da Praça Bezerra de Menezes – Valor: 

R$ 20.000,00 – Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. Aprovado por 

unanimidade 

10) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 010/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.030/2017 – Convênio com a ACAMARE – Associação dos Catadores de 

Material Reciclável – Valor: R$ 10.000,00 – Autoria: Vereadores Antônio Carlos 

Franceli e Rosangela Tonon. Aprovado por unanimidade 



11) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 011/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.030/2017 – Convênio com a APRIMOF – Associação dos Protetores do Rio 

Mogí Guaçu e seus afluentes – Valor: R$ 10.000,00 – Autoria: Vereadora 

Rosangela Tonon. Aprovado por unanimidade 

12) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 012/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.027/2017 – Convênio com as Associações de Moradores dos Distritos de 

Crisólia e São José do Mato Dentro e dos bairros Tabuão, Cervinho, Penha, 

Limas, Capelinha, Serrinha, Jardim Aeroporto, Alto, Escolinha, São Judas, 

Jardim Centenário e Pinhalzinho dos Góes – Valor: R$ 3.000,00 cada – Autoria: 

Todos os Vereadores. Aprovado por unanimidade 

13) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 013/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.030/2017 – Convênio com as Associações Liga Ourofinense das Escolas de 

Samba e Blocos Carnavalescos – Valor: R$ 40.000,00 cada – Autoria: Todos os 

Vereadores. Aprovado por unanimidade 

14) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 014/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.027/2017 – Convênio com as Associações Liga Ourofinense das Escolas de 

Samba e Blocos Carnavalescos – Valor: R$ 40.000,00 cada – Autoria: Todos os 

Vereadores. Aprovado por unanimidade 

15) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 015/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.030/2017 – Convênio com as Associações de Moradores dos Distritos de 

Crisólia e São José do Mato Dentro e dos bairros Tabuão, Cervinho, Penha, 

Limas, Capelinha, Serrinha, Jardim Aeroporto, Alto, Escolinha, São Judas, 

Jardim Centenário e Pinhalzinho dos Góes – Valor: R$ 3.000,00 cada – Autoria: 

Todos os Vereadores. Aprovado por unanimidade 

16) Emenda Modificativa n.º 016/2017 ao Projeto de Lei n.º 3.016/2017 – 

Altera o anexo “Programas, Objetivos e Metas da Administração” – Autoria: 

Membros da Mesa Diretora: Vereadores Antônio Carlos Franceli, José Maria de 

Paula e Rosangela Tonon. Aprovado por unanimidade 

17) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 017/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.027/2017 – Convênio com a ACAMARE – Associação dos Catadores de 

Material Reciclável – Valor: R$ 10.000,00 – Autoria: Vereadores Antônio Carlos 

Franceli e Rosangela Tonon. Aprovado por unanimidade 

18) Proposta de Emenda Orçamentária n.º 018/2017 ao Projeto de Lei n.º 

3.027/2017 – Convênio com a Associação Cantus Lux – Valor: R$ 10.000,00 – 

Autoria: Vereadores Antônio Ricardo Alves e Rosangela Tonon. Aprovado por 

unanimidade 

19) Projeto de Lei n.º 3.026/2017 – Altera a LDO que dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018– 

Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade 

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

auxílios e contribuições às entidades que especifica – Autoria: Prefeito Municipal. 

Aprovado por unanimidade 



21) Projeto de Lei n.º 3.016/2017 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

período de 2018 a 2021 – Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado por 

unanimidade 

22) Projeto de Lei n.º 3.027/2017 – Orçamento 2018 – Estima receita e fixa a 

despesa do Município de Ouro Fino para o exercício financeiro de 2018 – Autoria: 

Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade 

 

 

 

 Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves, 27 de novembro de 2017. 

 

 

 

 


