
 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 16ª Sessão Ordinária do ano, no dia 16 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 sobre o controle populacional de cães e gatos no município apresentado pelo 

Sr. Renato Junqueira Rodrigues(Veterinário) e relatou também que na cidade tem 

veterinários com condições de participar das licitações, o que não pode é parecer ser 

direcionada a licitação. 

-Relatou sobre as condições que se encontra a ASSOPAMA, pois a obra foi entregue de 

qualquer jeito e só castrar os animais não resolve o problema, tem que proteger e acolher 

-Comentou sobre o pronto atendimento que está precisando de limpeza tanto na área 

interna como externa. 

-Relatou sobre a vergonha que se encontra os bloquetes das ruas,todos soltos e com 

buracos pediu que se tome as providências com urgência. 

-Comentou sobre o 9º Prêmio do Empreendedor que será promovido pela ACIA Ouro 

Fino e completou a fala dizendo que o natal iluminado não conta com o apoio da 

prefeitura. 

-Comunicou a toda a população que já se encontra na Câmara a disposição de todos o 

orçamento para exercício de 2018 e está aberto para receber as emendas e que procurem 

os vereadores para discutirem a matéria. 

-Com relação a Praça da Igreja Matriz disse que precisava de reforma, mas o projeto não 

foi apresentado a população, faltando transparência. 

 

Ver.Antonio Ricardo Alves: 
- Parabenizou a todos os professores que foi comemorado no dia 15 de outubro. 

-Solicitou a limpeza do Bairro Veronez. 

-Reposição das lâmpadas da Rua Emílio Corol. 

-Solicitou a implantação de cartão rotativo na cidade em especial no centro da cidade. 

-Relatou que em breve será instalado academia ao ar livre nos Bairros Várzea e Cata. 

-Parabenizou a todos envolvidos na festa em comemoração ao dia das crianças. 

 

Ver.Paulo Luiz Cantuária: 
-Relatou que recebeu reclamações que próximo aos ovos garça estão dando veneno para 

os gatos e são animais de estimação das crianças que as pessoas pensem antes de tomar 

essas atitudes. 

-Com relação as garças que se encontram nas árvores no pronto atendimento sugeriu que 

soltem foguetes para espanta-las e pediu que o caminhão pipa faça a limpeza. 

-Comentou que o trator e a máquina roçadeira iria ser direcionada para arrumar algumas 

estradas rurais e até o momento não foi, por essas razões solicitou que seja liberada o 

quanto antes. 

-Solicitou ao Israel que ainda essa semana tire um tempo para saírem para verem as 

prioridades de serviços que precisam ser feitas. 



-Cobrou mais uma vez os cascalhamentos das estradas rurais. 

-Teceu comentários acerca dos pronunciamentos polêmicos feitos nas redes sociais com 

relação ao 13º salário e férias dos vereadores. 

 

Ver.Benedito Urias Felix: 
-Relatou sobre a festa que foi organizada no Bairro Jardim Belo Horizonte para as 

crianças e parabenizou a todos os envolvidos. 

 

Ver.Israel Modesto Barbosa: 
-Convidou a todos para sempre prestigiarem as sessões da Câmara. 

-Relatou que é justo o povo opinar e com relação ao projeto que seria concedido o 13º 

salário e férias aos vereadores disse que cometeram um erro mais que não ocorrerá mais. 

-Agradeceu ao prefeito pelas obras concluídas nos Bairros Limas e Penha. 

-Relatou que em breve será feita feito patrolamento das estradas rurais. 

 

Ver. Vanderlei Candido der Almeida: 

- Parabenizou a todos os professores que foi comemorado no dia 15 de outubro. 

-Parabenizou o Sr. Vicente pelos preparos feitos no passeio desde a Rua 13 de maio até o 

Bairro Ouro Verde que receberá o concreto. 

-Comentou sobre as festas feitas em diversos bairros para crianças e parabenizou a 

Associação do Bairro de Caneleiras também pela festa promovida as crianças. 

-Comentou sobre o projeto de castração de animais e parabenizou o Sr. Renato e o 

Prefeito pela explanação. 

-Agradeceu o Chiquinho e o Pedrão pelos serviços prestados na iluminação pública 

-Agradeceu o patrolamento feito no Bairro Caneleiras. 

-Solicitou melhorias na Ponte da Serrinha próximo aos moradores dos Custódios. 

-Reforçou o convite para todos para participarem da festa de São Judas Tadeu nos dias 

20,21,22,27,28,29/10 no centro pastoral, para colaborar com o pagamento da nova 

construção. 

-Agradeceu os reparos feitos na Rua Rogério Batista Gomes. 

-Parabenizou o Padre Mauricio pela festa realizada em comemoração ao dia da Nossa 

Senhora Aparecida. 

 

 

Ver.Aparecido Rodrigues: 
-Solicitou ao dmaae melhorias nos calçamentos que estão afundando no Bairro Jardim 

Aeroporto. 

-Solicitou ao diretor de esporte que juntos façam visita ao campo de futebol do Bairro 

Serrinha que está precisando com urgência de reparos. 

 

Ver.Márcio Daniel Igidio: 

- Parabenizou a todos os professores que foi comemorado no dia 15 de outubro. 

-Pediu solução para a Rua Manoel Jesuíno de Carvalho. 

-Manutenção da Rua Joaquim Moreira de Melo. 

-Agilidade na limpeza do pronto atendimento e dar solução com relação as garças e 

concluiu dizendo que se no centro da cidade foram cortadas árvores porque não corta essa 

árvore também que está prejudicando a área de saúde. 

-Agradeceu a Carol e Gilda pelos pedidos atendidos no setor da saúde. 

 



Verª.Rosangela Tonon: 
-Relacionou os dias que se reuniram para ver a possibilidade de criar o jardim botânico e 

aproveitou para convocar os membros para estarem no dia 19/10 às 19:00 horas onde será 

realizada a eleição da diretoria.  

-Agradeceu o Vereador Israel pela limpeza feita na trilha do Parque Caiapó. 

-Parabenizou todos os professores e convidou a todos para participarem da solenidade 

onde será prestado homenagem aos mesmos, a se realizar no dia 17/10 às 19:30 horas no 

Centro Pastoral. 

-Parabenizou a todas as crianças comemorado no dia 12 de outubro. 

-Explicou sobre o PPA e LOA e comentou que ambos os projetos serão votados o dia 

27/11 por essa razão pediu que os vereadores se reúnam para discutir os 2 projetos. 

-Solicitou a limpeza do rio devido as chuvas que se aproximam. 

-Manutenção da ruas do Bairro Jardim Aeroporto que estão afundando. 

-Relatou que todos os vereadores erraram com relação a apresentação do projeto onde 

concedia 13ª salário e férias aos vereadores e que voltou atrás porque os seus eleitores 

não concordaram. 

-Explicou que postou no facebook algumas respostas porque ela tem um ideal e as pessoas 

tem tomar mais cuidado coma s postagens e pediu desculpas aos seus eleitores. 

 

Ver. José Maria de Paula: 
-Agradeceu ao dmaae pelo serviço feito na Avenida Joaquim Francisco de Assis. 

-Agradeceu ao executivo pelo cascalhamento feito nas chegadas da granja. 

-Solicitou cascalhamento nas chegadas das chácaras próximo ao Bairro Caneleiras e 

também colocação de guarita no ponto de ônibus. 

-Relatou que recebeu reclamações da forma que os atendentes da farmácia de minas tem 

recebidos as pessoas que eles olhem as pessoas nos olhos e as tratem com carinho. 

-Relatou que teve a oportunidade de ver o passeio que liga a vidraçaria globo ao Bairro 

Ouro Verde já foi preparado para receber o concreto e agora conclua-se a obra. 

-Reforçou o pedido de manutenção na Rua Manoel Jesuíno de Carvalho. 

-Solicitou ao dmaae calçamento e capitação da águas pluviais na rua paralela ao 

cemitério, pois quando chove as águas tem invadido residências. 

-Parabenizou as crianças e professores pelas datas comemorativas. 

-Convidou a todos para participarem da festa de São Judas Tadeu nos dias 

20,21,22,27,28,29/10 no centro pastoral, para colaborar com o pagamento da nova 

construção.  

 

Ver. Antonio Carlos Franceli: 
-Solicitou a limpeza das ruas da cidade em especial aos bairros afastados. 

-Solicitou o escoamento das águas pluviais e manutenção da escola municipal no Bairro 

São José do Mato Dentro. 

-Com relação as garças que se encontra nas árvores no pronto atendimento sugeriu que 

uma pessoa fique para espantá-las. 

-Parabenizou todos os professores em comemoração ao dia do professor e aproveitou para 

convida-los para participarem da solenidade no dia 17/10 às 19:00 horas no Centro 

Pastoral onde serão homenageados todos os professores. 

-Troca das madeiras das três ponte existentes no Bairro Taboão.  

-Agradeceu aos vereadores pelo comparecimento na reunião de hoje que realizou às 7:00 

onde discutiram sobre o projeto do 13º salário e férias para os vereadores onde chegaram 

à conclusão pela retirada do projeto e arquivamento do mesmo. 



TRIBUNA LIVRE: Médico Veterinário Dr. Renato Junqueira Rodrigues. Assunto: Apresentação 
do “Projeto de Controle Populacional de Cães” para os municípios brasileiros.  
 
APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO (REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL):  
1) Projeto de Lei n. 3.028/2017 – Autoriza a inclusão de ações no PPA e a abertura de crédito 
especial, para os fins que especifica (aquisição de ônibus para Educação) – Autoria: Prefeito 
Municipal. Aprovado por unanimidade 
 
2) Projeto de Lei n. 3.029/2017 – Dispõe sobre a redução de alíquota do imposto sobre serviços 
de qualquer natureza – ISSPN, para empreendimento habitacional de interesse social, vinculado 
à política habitacional do Programa Minha Casa, Minha Vida e dá outras providências – Autoria: 
Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade 
 
VOTAÇÃO: 
3) Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei Complementar n.º 01/2017 - Que acrescenta alíneas ao 
artigo 73 do Código de Obras do Município de Ouro Fino e dá outras providências – Autoria: 
Vereadora Rosangela Tonon.  Aprovado por unanimidade 
 
4) Projeto de Lei Complementar n.º 001/2017 – Acrescenta alíneas ao Artigo 73 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.  Aprovado por unanimidade 
 
5) Projeto de Lei n.º 3.024/2017 – Institui e inclui no calendário oficial do Município de Ouro 
Fino o “Dia do Imigrante Trentino - Tirolês” – Autoria: Vereador Márcio Daniel Igídio. Aprovado 
por unanimidade 
 
6) Projeto de Decreto Legislativo n.º 022/2017 – Dispõe sobre a concessão do Diploma de Honra 
ao Mérito ao Cidadão Zacarias Bernardes de Souza – Autoria: Vereador Israel Modesto Barbosa.  
Aprovado por unanimidade  
 
7) Projeto de Decreto Legislativo n.º 023/2017 – Que rejeita o veto ao Projeto de Lei n.º 3.015 
que 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: Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final. Aprovado por 
unanimidade 
 
8) Projeto de Decreto Legislativo n.º 024/2017 – Dispõe sobre o Título de Cidadão Honorário 
Ouro-finense ao ilustríssimo Senhor David Edward Davis – Autoria: Vereador Rafael Francisco da 
Silva.  Aprovado por unanimidade 
 
9) Projeto de Resolução n.º 006 – Autoriza a concessão de férias e décimo terceiro salário aos 
agentes políticos municipais vinculados ao Poder Legislativo em atendimento ao disposto no 
artigo 7º, inciso VIII e XVII da Constituição Federal – Autoria: Todos os Vereadores. Retirado da 
pauta e arquivado definitivamente. 
 
10) Moção n.º 005 – Moção de Aplausos parabenização ao Jornal Gazeta de Ouro Fino – Autoria: 
Vereadora Rosangela Tonon.  Aprovado por unanimidade 
 
11) Moção n.º 006 – Moção de homenagem post mortem ao Sr. Antônio Olinto Alves – Autoria: 
Vereador Antônio Ricardo Alves. Aprovado por unanimidade 
 



12) Requerimento n.º 025/2017 – requer que sejam delimitadas vagas para estacionamento 
privativo aos vereadores em frente à sede da Câmara Municipal – Autoria: Vereador Rafael 
Francisco da Silva. Retirado da pauta pelo autor do requerimento. 
 
 
APRESENTAÇÃO:  
13) 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. 

Encaminhado para Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final para 

parecer no prazo regimental. 

 

 
14) Projeto de Lei n.º 3.027/2017 – Apresenta a LOA – Lei Orçamentária Anual – Estima receita 
e fixa Despesas do Município de Ouro Fino-MG para o exercício financeiro de 2018. 

Encaminhado para Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final para 

parecer no prazo regimental. 

 

 
15) Indicação 025/2017 – Indica a necessidade de instalação de mais postes de iluminação na 
Praça Osmir Butti no Jardim Centenário – Autoria Vereador Antônio Ricardo Alves. Encaminhado 
ao executivo para as providências cabíveis. 
 
 
 
 
 

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves, 16 de outubro de 2017 
 
 
 
 

Antonio Carlos Franceli 
Presidente 


