
 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 13ª Sessão Ordinária do ano, 
no dia 04 de setembro de 2017, ocasião em que os Vereadores deliberaram 
sobre o seguinte assunto: 
 
 
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS OU REQUERIMENTOS: 
 
Ver. Rafael Francisco da Silva: 
-Parabenizou aos festeiros do Bairro dos Peitudos. 
-Solicitou ao executivo redutores de velocidade para o Bairro Peitudos em 
especial na Rua Joaquim Candido Alves. 
-Solicitou creche para o Bairro dos Peitudos. 
-Relatou sobre a visita feita na Creche Maria Salgueiro pelo ótimo estado 
de conservação e pela qualidade no atendimento as crianças. 
-Relatou também a visita feita no posto de saúde do BNH e no pronto 
atendimento onde constatou que o aparelho de RX continua parado o que 
deveria estar funcionando para atender a população e ser exemplo como a 
creche Maria Salgueiro. 
-Comentou sobre o reajuste dos servidores públicos que ainda não foi 
concedido vindo na contra mão das cidades vizinhas que já foi concedido. 
-Parabenizou aos diretores das Escolas Públicas, Particulares e Municipais 
que estão se esforçando para apresentar o desfile de 7 de setembro. 
-Comentou sobre o requerimento de nº 020/2017 onde solicita do 
executivo informações sobre a CIPA(Comissão Interna Prevenção de 
Acidentes). 
-Concordou com a fala do Vereador Márcio Daniel onde o aparelho de RX 
seria instalado em agosto e continua parado inclusive com muito 
documento de arquivo morto em cima. 
-Solicitou aparte e informou que havia sido postado pelo Toninho Miguel 
nas redes sociais o reajuste aos servidores públicos de 6,29%. 
-Fez coro com o vereador Aparecido Rodrigues pedindo a conclusão da obra 
da Rua Mário Miranda para que não ocorra mais enchentes. 
 
 
 
 



 
Ver.Antonio Ricardo Alves: 
-Agradeceu ao departamento rural pela conclusão das trocas de manilhas 
feitas no Bairro Laranjal. 
-Agradeceu pela coleta de lixo que está sendo realizada todas as terças-
feiras no Bairro Limeiras. 
-Parabenizou o Coral Cantus Lux pela apresentação ocorrido no sábado dia 
02/09. 
-Parabenizou ao festeiros do Bairro Peitudos. 
-Sugeriu ao departamento de epidemiologia que prorroguem o prazo para 
vacinar os animais e que seja realizado aos sábados. 
-Solicitou ligação de iluminação pública no Bairro Capelinha. 
-Cascalhamento das estradas antes do período de chuvas. 
-Solicitou ao dmaae reparos nos bloquetes soltos na Rua Rogério Batista 
Gomes. 
-Contratação de varredores para limpeza pública. 
-Agradeceu pela colocação de passarela elevada na Avenida Marechal 
Deodoro e na Avenida Barão do Rio Branco. 
-Fez coro com o pedido de colocação de redutor de velocidade na Avenida 
Perimetral 2 e próximo ao supermercado GL. 
-Parabenizou o Prefeito que concedeu o reajuste aos servidores e disse que 
ele estava esperando o tempo oportuno pra conceder e fazer com os pés 
nos chão. 
 
 
Ver.Paulo Luiz Cantuária: 
-Agradeceu ao departamento rural pela conclusão das trocas de manilhas 
feitas no Bairro Laranjal e Ponte Branca. 
-Agradeceu ao dmaae pelo serviço realizado no Bairro Pinhalzinho dos 
Góes. 
-Relatou que esteve com o prefeito onde o mesmo disse que na semana 
que vem será feito a limpeza no Bairro Pinhalzinho dos Lopes. 
-Solicitou redutor de velocidade próximo da academia ao ar livre no Bairro 
Peitudos. 
-Pediu redutores de velocidade na Rua 13 de maio perto da farmácia Vital 
Formulas e outra perto do posto Ouro Fino. 
-Cascalhamento das estradas rurais principalmente onde trafegam os 
ônibus e vans com os alunos. 
 
 



 
 
Ver.Benedito Urias Felix: 
-Cascalhamento das estradas dos Bairros Cervinho e Turvo. 
-Agradeceu a diretora da Creche Maria Salgueiro pelo ótimo estado de 
conservação e pela qualidade no atendimento as crianças. 
 
 
Ver.Israel Modesto Barbosa: 
-Informou que na semana que vem será feito patrolamento e 
cascalhamento no Bairro Tanque. 
-Solicitou ao dmaae que seja verificado o porquê da falta de água no Bairro 
Jardim Belo Horizonte. 
-Informou aos moradores da Rua José Roberto de Lima que será resolvido 
o problema da falta de água no bairro. 
 
 
Ver. Vanderlei Candido de Almeida: 
- Com relação ao aparelho de RX estão mal informado porque foi feito 
convênio passando o aparelho para ser instalado na Santa Casa. 
-Agradeceu ao departamento de limpeza pública pela serviço prestado no 
Bairro Capelinha. 
-Agradeceu ao departamento de obras pelo calçamento feito na entrada do 
Bairro São Judas e pela ajuda dada na construção da quadra de esporte do 
referido bairro. 
-Agradeceu ao departamento rural pelo cascalhamento feito na Rua Waldir 
Vilas Boas e solicitou para a mesma rua o asfalto. 
-Agradeceu ao dmaae pelo serviço prestado no Bairro Ouro Verde e em 
frente a rodoviária nova. 
-Cobrou do dmaae que seja visto o porquê da falta de água nos Bairros 
Jardim São Paulo, Jardim Belo Horizonte e Bairro do Alto. 
-Relatou que em reunião com o executivo e o vice-prefeito foi cobrado o 
reajuste aos servidores públicos que foi concedido o reajuste de 6,29%.  
-Com relação ao aparelho de RX o prefeito garantiu que está sendo 
construído Centro Radiológico e o aparelho será transferido através de 
convênio entre a prefeitura e a santa casa.  
-Com relação a pergunta feita pela Vereadora Rosangela onde será 
construído o Centro Radiológico e se será gratuito o vereador esclareceu 
que o executivo vai informar a Câmara e logo que tenham essa informação 
estarão passando a população. 



 
Ver.Aparecido Rodrigues: 
-Agradeceu ao Romildo pela passagem de patrol no Bairro Serrinha. 
-Solicitou o diretor de esporte que olhe mais pelo esporte da zona rural. 
-Relatou que antes de vir para sessão foi chamado pelos moradores da Rua 
Mário Miranda que cobraram novamente uma atitude com relação a 
referida rua, dessa forma solicitou ao executivo e ao diretor do dmaae que 
conclua o projeto para que a obra seja executada. 
 
Ver.Márcio Daniel Igidio: 
-Relatou que segundo a diretora do hospital o RX estaria instalado e 
funcionando a partir de agosto e com relação a limpeza do pronto socorro 
disse que sujo tanto dentro como fora. 
-Comentou sobre a passarela elevada da Avenida Marechal Deodoro, onde 
pediu diversas vezes inclusive com abaixo assinado e foi preciso dizer que 
se algum acidente acontecesse que o prefeito seria penalizado para que foi 
instalada. 
-Relatou que as conversas estão distorcidas e faltando planejamento por 
parte do executivo porque o aparelho de RX está mais de ano e disseram 
que iria começar a funcionar em agosto e não aconteceu, já o reajuste dos 
servidores estão desde de janeiro esperando e só agora que concederam, 
mas o IPTU reajustaram no começo do ano.  
-Agradeceu ao executivo pelo reajuste concedido aos servidores. 
-Parabenizou a Associação de Coletores de aparelhos eletro eletrônico pelo 
recolhimento dos mateiras em desuso que está sendo encaminhado para o 
pátio da prefeitura para que seja feito o descarte de maneira correta. 
-Manutenção no morro das pedras no Bairro da Penha. 
-Melhorias na Joaquim Moreira de Melo. 
-Agradeceu aos vereadores pela aprovação da Moção de Aplausos ao Exmo. 
Deputado Federal Eduardo Barbosa, pois tem que reconhecer os deputados 
que libera verbas para o Município. 
 
Ver.Rosangela Tonon: 
-Relatou que esteve a alguns meses atrás no pronto socorro e a limpeza 
ainda não está de seu agrado, por ser área de saúde deveria estar em 
perfeito estado de conservação, já no PSF foi contratado mais uma 
faxineira. 
-Reiterou o pedido do Vereador Antonio Ricardo para que os animais sejam 
faxinados aos sábados. 
-Parabenizou o Coral Cantus lux pela apresentação.  



-Solicitou redutor de velocidade na Avenida Marechal Deodoro próximo ao 
nº 471 e próximo ao supermercado GL. 
-Perguntou ao vereador Vanderlei onde funcionará o Centro Radiológico e 
será gratuito a população. 
-Relatou sobre o evento ocorrido no final, onde a aprimof promoveu 
canoagem no Lago dos Palomos. 
-Comentou sobre o reajuste concedido aos servidores públicos que deveria 
ter sido repassado em janeiro. 
-Parabenizou os festeiros dos Bairros Peitudos e Capelinha. 
-Parabenizou o Coral Cantus Lux pela apresentação. 
-Comunicou que no dia 05/09 às 17:30 horas será realizada reunião do 
Codema no prédio da Prefeitura. 
-Parabenizou as diretoras de todas as escolas pelo empenho em realizar o 
desfile de 7 de setembro. 
 
Ver.José Maria de Paula: 
-Agradeceu pela colocação de passarela elevada na Avenida Marechal 
Deodoro. 
-Solicitou de 2 a 3 redutores de velocidade para a Avenida Perimetral 2. 
-Cascalhamento no Bairro Inferninho. 
-Relatou sua satisfação pelo reajuste depois de 8 meses de espera foi 
concedido aos servidores públicos. 
-Recapeamento da Rua Joaquim Moreira de Melo. 
-Construção de passeio na Rua que liga a vidraçaria globo ao Bairro Parque 
dos Moreiras. 
-Reiterou o pedido ao dmaae na construção de boca de lobo na Avenida 
Perimetral 1 próximo ao comércio do Sr.Juarez que já pediu a 30 dias atrás. 
-Solicitou urgência na instalação do RX para que atenda a população. 
-Comunicou que foi reiniciado a obra na quadra dos Bairros São Judas e 
Parque dos Moreiras. 
-Agradeceu ao Deputado Leonardo Quintão que liberou verba no valor de 
R$ 300.000,00 para a construção da quadra dos Bairros São Judas e Parque 
dos Moreiras. 
-Agradeceu ao Deputado Dalmo pela destinação de academia ao ar livre 
para os Bairros São Judas e Parque dos Moreiras. 
 
Ver. Antonio Carlos Franceli: 
-Relatou sobre a viagem a Belo Horizonte onde solicitou diversas pedidos a 
Cohab e comentou sobre o processo das casas populares. 



-Comentou sobre o reajuste aos servidores que estão cobrando desde o 
começo do ano; nada mais justo que o prefeito tenha reconhecido porque 
é direito dos servidores públicos. 
-Colocação de redutor de velocidade na esquina da Rua Arnaldo Costa com 
a Luís Nunes. 
-Solicitou revitalização e iluminação da Praça do Bairro São José do Mato 
Dentro. 
-Manilhamento urgente na Rua Mário Miranda. 
-Convidou a todos para o hasteamento da bandeira na Praça do berrante 
dia 05/09 às 8:00 horas. 
-Convidou a todos para participaram do hasteamento da bandeira dia 06/09 
às 8:00 horas na Câmara Municipal. 
 
VOTAÇÃO:  
1) 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. 
Retirado da pauta pela autora. 
 
2) 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. Aprovado por unanimidade. 
 
3) Projeto de Decreto Legislativo n.º 013/2017 – Dispõe sobre a concessão 
do Diploma de Honra ao Mérito ao cidadão José Tadeu da Silva – Autoria 
Vereador José Maria de Paula. Aprovado por unanimidade. 
 
4) Projeto de Decreto Legislativo n.º 014/2017 – Denomina de Leonor 
Zamot à Rua n.º 14 do Loteamento Reserva do Vale, neste município – 
Autoria Vereador José Maria de Paula. Aprovado por unanimidade. 
 
5) Requerimento n.º 018/2017 – Requer a realização por parte da Comissão 
de Educação, Ciências, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo de 
Audiência Pública para tratar sobre questões relacionadas ao Esporte 
Público no Município – Autoria: Vereadores Vanderlei Candido de Almeida, 
Rosangela Tonon e Rafael Francisco da Silva. Retirado da pauta pela 
comissão. 
 



6) Requerimento n.º 019/2017 – Encaminha indagações ao DMAAE sobre 
a possibilidade de Cobrança somente do que o usuário utiliza de água e não 
aplicação de tarifa mínima – Autoria: Todos os vereadores. Aprovado por 
unanimidade. 
 
 7) Requerimento n.º 020/2017 – Solicita informações sobre a CIPA no 
âmbito da Prefeitura Municipal de Ouro Fino – Autoria: Vereador Rafael 
Francisco da Silva. Aprovado por unanimidade. 
 
8) Requerimento n.º 021/2017 – Requer informações sobre o porquê do 
não encaminhamento de Projeto de Lei, por parte do Poder Executivo para 
a concessão da Revisão Geral Anual aos servidores públicos municipais – 
Autoria: Todos os Vereadores. Aprovado por unanimidade. 
 
9) Requerimento n.º 022/2017 – Requer informações sobre aparelhos da 
fisioterapia – Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. Aprovado por 
unanimidade. 
 
APRESENTAÇÃO:  
 
10) Projeto de Lei n.º 3.015/2017 – Torna obrigatória a publicidade dos dias 
sem a ocorrência de acidentes do trabalho ou contaminações, com a 
afixação de placas informativas, nos órgãos públicos municipais a que se 
destina – Autoria: Vereadores Rafael Francisco da Silva, Rosangela Tonon, 
Aparecido Rodrigues e Benedito Urias Félix. Foi encaminhado para 
Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final para parecer no 
prazo regimental. 
 
11) Projeto de Lei n.º 3.016/2017 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
período de 2018 a 2021 – Autoria: Prefeito Municipal. Foi encaminhado 
para Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final para 
parecer no prazo regimental. 
 
 
Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves, 04 de setembro de 2017. 
 

 
 

Antonio Carlos Franceli 
Presidente 


