
 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 3ª Sessão Ordinária do ano, no dia 20 de 

março de 2017, ocasião em que os Vereadores deliberaram sobre o seguintes assuntos: 

 

REQUERIMENTOS OU INDICAÇÕES VERBAIS: 

VEREADOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA: 

-Relatou sobre os trabalhos de praxe da Câmara durante a sessão. 

-Levantou as questões do pronto atendimento onde está faltando produtos de limpeza 
e sobre os insetos encontrados no local. 

-Pediu manutenção no calçamento e boca de lobo no Bairro Jardim São Paulo a pedido 
da moradora Sileane. 

- Comentou que nenhum vereador fez sua campanha prometendo soluções para as 
enchentes, por isso reiterou o pedido da realização de Audiência Pública para solucionar 
o quanto antes. 

- Pediu apoio aos vereadores na aprovação do requerimento onde requer a Audiência 
Pública para tratar das questões das enchentes e apresentou novos projetos para serem 
aprovados na próxima sessão. 

 

VEREADOR ANTONIO RICARDO ALVES: 

- Criticou a forma que tem sido realizada a coleta de lixo, pois não concorda que o lixo 
seja recolhido no caminhão basculante. 

- Solicitou reparos no calçamento da Rua Ézio Clementoni. 

- Reparos no buraco em frente à Praça Crisanto de Avelar Muniz. 

- Pediu ao departamento de trânsito que seja revista a possibilidade de abrir novas mãos 
no trânsito na Praça da Baronesa pelo fato de não fruir após às 18:00 horas. 

-Relatou sobre sua viagem a Belo Horizonte onde o Governador deu atenção especial na 
duplicação da Rodovia MG 290 e também na criação de ciclovia na Rua Delfim Moreira 
e na Avenida Barão do Rio Branco. 

-Solicitou ao Sindicato dos Servidores Públicos que promova mais convênios aos 
servidores públicos. 

- Esclareceu sobre a Sessão Ordinária realizada no dia 06/03/2017 onde foram 
levantadas várias críticas ofensivas nas redes sociais aos vereadores, explicou o porque 
não votou nos projetos e finalizou dizendo que o diálogo tem que sempre haver. 



-Solicitou uma posição do executivo com relação a reposição salarial aos servidores 
públicos. 

 

VEREADOR  BENEDITO URIAS FELIX: 

- Solicitou aos donos de animais (cavalos) dos Bairros Jardim Patrícia e BNH que cuidem 

não deixando-os soltos.  

-Solicitou a limpeza dos entulhos no Bairro do Alto. 

 

VEREADOR ISRAEL MODESTO BARBOSA: 

-Agradeceu ao responsável pelas estradas rurais pela paciência em atender aos seus 

pedidos. 

-Solicitou atenção especial do Sr. Israel na manutenção da estrada que dá acesso Bairro 

Usina, pois se encontra em situação emergencial. 

-Solicitou atenção especial em alguns pontos das estradas dos Bairros Lima, Penha, 

Limeira e Carioca que necessita de reparos. 

-Pediu sinalização nos Bairros Jardim São Paulo e Jardim Patrícia. 

 

VEREADOR PAULO LUIZ CANTUÁRIA: 

-Solicitou ao Romildo manutenção em todas as estradas rurais e que o prefeito pague 

horas extras aos funcionários para que realizem toda melhoria enquanto sessou as 

chuvas. 

- Pediu abertura de 2 KM de estrada no Pinhalzinho dos Lopes e que cascalhe os demais, 

pois o cascalho foi ganho em 2013. 

-Instalação das academias ao ar livre nos Bairros Peitudos, Jardim São Paulo e BNH que 

estão estragando. 

-Comentou sobre as críticas ofensivas feitas nas redes sociais e disse que gostaria que 

quem criticou falasse pessoalmente e não usasse a mídia.   

 

VEREADOR VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA: 

-Agradeceu ao diretor do dmaae pelos serviços prestados nos Bairros São Judas e Parque 

dos Moreiras. 

-Agradeceu ao Romildo pelos serviços prestados no Bairro Jardim Burza sentido 

Limeira,Tanque e fazendinha e pediu atenção especial para o Bairro Cervo.  

-Sobre o pronto atendimento relatou que fizeram vistoria para apurar a procedência das 

argumentações levantadas e deixou claro que a Câmara sempre estará fiscalizando e 

cobrando melhorias com relação ao pronto atendimento. 

-Reiterou o pedido de instalação das academias ao ar livre. 



-Teceu comentários a respeito das palavras de baixo calão direcionadas aos vereadores 

nas redes sociais e pediu que venham esclarecer pessoalmente com os vereadores 

durante os dias de seus plantões. 

-Pediu ao dmaae e ao departamento de obras manutenção nos calçamentos das Ruas 

Tufic Scaff, José Lino Simões e José Mauricio Ferrentino. 

 

VEREADOR APARECIDO RODRIGUES: 

- Solicitou manilhamento na Rua Mário Miranda devidos as enchentes ocorridas e 
completou o pedido dizendo que já falou com o diretor do dmaae que o quanto antes 
será resolvido. 

- Comunicou aos moradores do Bairro Palomos que em breve será feito a manutenção 
nos calçamentos. 

- Relatou que conversou com o Romildo o qual se prontificou a fazer manutenção na 
estrada rural do Bairro Fazendinha. 

- Solicitou quebra mola no Bairro Bela Vista perto da Charqueada Ouro Fino.  

 

VEREADOR MÁRCIO DANIEL IGIDIO: 

- Agradeceu ao Sr. José Eulálio Brandão que foi vereador nesta casa que atualmente 
reside em Goiás que mandou doações para ajudar as vítimas das enchentes e completou 
dizendo que teve pessoas que aproveitou da situação para se beneficiar. 

- Com relação as críticas feitas nas redes sociais pediu ao Presidente da Câmara que se 
continuar que o Jurídico da Câmara entre com processo de representação. 

-Agradeceu ao Romildo pela chegada feita no Jardim Patrícia. 

-Comentou que enviou oficio ao executivo pedindo a realização de concurso público, 
mas que até o momento não obteve resposta. 

-Solicitou envio de requerimento ao executivo pedindo esclarecimento do porque não 
foi pago as cestas básicas que se encontram em processo na justiça.  

 

VEREADORA ROSANGELA TONON: 

- Relatou que foi enviado ao dmaae oficio pedindo a isenção do pagamento da tarifa de 
água referente ao mês de março e ao executivo a isenção do IPTU neste ano as vítimas 
das enchentes. 

- Informou o envio do oficio solicitando ao executivo concurso público. 

-Parabenizou Ouro Fino pelos 268 anos da cidade. 

-Pediu uma posição ao executivo de quando será iniciada a obra do teatro, pois viu no 
site da prefeitura que já foi realizada a licitação. 



-Solicitou ao executivo a reposição salarial dos servidores públicos. 

-Relatou que esteve no pronto atendimento para vistoriar as reclamações feitas e de lá 
se deslocaram para o PSF do Jardim Aeroporto, onde recebeu solicitação da enfermeira 
Cidinha para que os funcionários contratados também possam ser filiados ao sindicato. 

- Reafirmou ao departamento de epidemiologia que verifique no Parque Ecológico 
Caiapó se não há macacos mortos. 

- Reiterou o pedido de fechamento da quadra de esporte do Bairro Bela Vista. 

- Reiterou o pedido de cobertura dos pontos de ônibus escolares. 

- Lembrou que no dia 22 de março se comemora o dia da água e que o SENAR está 
promovendo cursos na área de recuperação das nascentes. 

 

VEREADOR JOSÉ MARIA DE PAULA: 

- Pediu o envio de oficio a Diretora da Saúde Drª Vânia para que ela destine veículos 
independentes para Campinas ( Unicamp) e outro para São Paulo devido ao sofrimento 
do horários que ele tem enfrentado. 

-Cobrou que seja levado mais a sério a coleta de lixos, pois fazem 4 meses que os 
veículos estão no consertos tanto os caminhões da zona rural como os caminhões de 
lixo. 

-Sugeriu que as verbas da Câmara Municipal seja devolvida mensalmente, mas que seja 
feito oficio indicando para a compra de mais caminhões de lixo. 

-Comentou que se deve valorizar os funcionários dessa forma pediu ao executivo a 
reposição salarial. 

-Agradeceu ao diretor do dmaae pela resposta do oficio, mas lembrou que pediu a não 
cobrança da tarifa de água as vítimas da enchente e não a redução. 

-Pediu aos vereadores que continuem unidos que não serão vencidos, pois vereador não 
pode votar o que é inconstitucional. 

 

VEREADOR ANTONIO CARLOS FRANCELI: 

- Parabenizou a Elizabeth e ao Mário da Emater que procuraram a Câmara para 
prestarem contas dos serviços realizados no ano de 2016. 

- Agradeceu ao Diretor do dmaae pelo atendimento imediato na solução do esgoto. 

-Relatou que encontrou com o diretor do dmaae na prefeitura onde o mesmo foi buscar 
a relação das pessoas cadastradas. 

- Pediu ao encarregado de São José do Mato Dentro Sr. Israel que seja feita saídas de 
água na Rua Emilio Corol saindo para o Bairro da Barra. 



-Pediu providências no terreno da Prefeitura perto da creche municipal de Crisólia que 
também seja feita saídas de água que está invadindo as casas. 

-Melhoria no asfalto da Rodovia Nossa Senhora da Piedade. 

-Manutenção nas estradas rurais dos Bairros Capinzal, Cervinho, Taboão, Viracopos, 
Usina e Taguá. 

-Melhorias na estrada que liga Ouro Fino a Inconfidentes e na estrada Tabatinga. 

- Relatou que o José Luiz tem lutado para manter a coleta de lixo em dia, mas sem mão 
de obra e os caminhões quebrados não tem como atender a demanda. 

-Solicitou a limpeza próximo da Pafer no Bairro do Alto. 

-Solicitou o empenho dos vereadores e do prefeito para conseguir academia ao ar livre 
para o Asilo. 

-Comentou que foi pedido quadra poliesportiva e melhoria no velório de Crisólia que 
logo será resolvido. 

 

VOTAÇÃO: 

Requerimento 001/2017: Requer a realização de audiência pública da Comissão de 
Participação Popular para tratar das questões da enchente ocorrida recentemente em 
Ouro Fino e convoca autoridades que especifica. Foi rejeitado por 6 votos contrários 
sendo dos vereadores: Antonio Ricardo Alves, Benedito Urias Felix, Israel Modesto 
Barbosa, Vanderlei Candido de Almeida, Aparecido Rodrigues e Paulo Luis Cantuária e 4 
a favor sendo dos vereadores: Rafael Francisco da Silva, Márcio Daniel Igidio, Rosangela 
Tonon e José Maria de Paula. 

Requerimento:002/2017: Requer a realização de audiência pública da Comissão de 
Participação Popular para tratar das questões relacionadas a construção do Aterro 
Sanitário em Ouro Fino e convoca as autoridades que especifica. Foi retirado da pauta 
pelo Autor do requerimento Vereador Rafael Francisco da Silva. 

 

APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL. 

Projeto de Lei nº 2980/2017- Que dispõe sobre a criação de função gratificada de 
Coordenador Responsável de Programas Legislativos e dá outras providências. Autoria 
Mesa Diretora: Aprovado por unanimidade 

 

APRESENTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 2981/2017- Que declara de Utilidade Pública a Associação 
Agroecológica de Ouro Fino. Autoria Mesa Diretora. 

Projeto de Lei nº 2982/2017 – Que concede isenção do pagamento de tarifa de água e 
esgoto do Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto DMAAE, a pessoa 



idosa, portadora de deficiência ou doença grave. Autoria Vereador Rafael Francisco da 
Silva. 

Projeto de Lei nº 2983/2017- Que concede isenção temporária do pagamento da tarifa 
de água e esgoto do Departamento Municipal de Autônomo de Água e Esgoto DMAAE, 
a imóveis atingidos por sinistros ou enchentes. Autoria Vereador Rafael Francisco da 
Silva. 

Projeto de Lei nº 2984/2017- Que concede isenção do IPTU a imóveis atingidos por 
sinistros ou enchentes. Autoria do Vereador Rafael Francisco da Silva. 

Projeto de Lei nº 2985/2017 – Que cria prioridade na concessão de terrenos públicos 
para empresas atingidas por enchentes ou sinistros. Autoria Vereador Rafael Francisco 
da Silva. 

Projeto de Lei nº 2986/2017- Que cria prioridade na concessão de terrenos públicos e 
moradias para pessoas vítimas de enchentes ou sinistros. Autoria Vereador Rafael 
Francisco da Silva. 

Projeto de Resolução nº 003/2017 – Que cria o CAFÉ- Centro de Apoio e Fortalecimento 
às entidades no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Ouro Fino e dá outras 
providências. Autoria Mesa Diretora 

 

SALA DAS SESSÕES VER. ANTONIO OLINTO ALVES, 20 DE MARÇO DE 2017. 

 

 

ANTONIO CARLOS FRANCELI 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  


