
INFORMATIVO CÂMARA 11/2017 

 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 11ª Sessão Ordinária do ano, 
no dia 07 de agosto de 2017, ocasião em que os Vereadores deliberaram 
sobre o seguinte assunto: 
 
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS OU REQUERIMENTOS: 
 
TRIBUNA LIVRE:  Aritimedes Roberto de Almeida Presidente da Aprimof 
 
Ver.Rafael Francisco da Silva: 
 
-Fez menção ao Sr. Aritimedes Presidente da Aprimof, como pessoa 
engajada em prol do bem comum as vítimas das enchentes ocorrida no 
mês de março. 
-Parabenizou o Diretor do dmaae pelos trabalhos realizados. 
-Agradeceu aos diretores do executivo Takahiko,Henrique Wolf e Thiago 
Zucon pelas respostas encaminhadas e serviços realizados. 
-Melhoria nas estradas que liga a fazenda do Sr.José Régis Renó ao Funil. 
-Registrou a presença das misses e mister e solicitou transporte coletivo 
para que eles representem Ouro Fino. 
-Relatou que está sendo procurado por deputados pedindo apoio como 
cabo eleitoral e terá seu apoio em troca de emendas para o Munícipio. 
-Fez comparou entre os departamentos do dmaae e saúde que andam na 
contra mão. 
-Relatou que o pedido de transporte individual para levar pacientes para 
outra cidade é muito justa e também tem que ser revisto a carga horária 
trabalhado pelos motorista que tem feito muitos turnos sequenciais e 
pediu que o sindicato dos servidores públicos intervenha junto a essa 
questão.  
 
Ver. Antonio Ricardo Alves: 
-Agradeceu ao departamento rural pelo patrolamento feito nas estradas 
dos Machados, Fazendinha e Serragem. 
-Agradeceu ao departamento de obras pela instalação da guarita em 
frente à Escola Estadual Delorme de Avelar Muniz doada pelos 
empresários Hélio Germiniani e o Lú do café. 



-Agradeceu as melhorias feitas na Ruas Antônio Zia e Bias Fortes e Manoel 
do Couto. 
-Agradeceu o Diretor do Dmaae pelo serviço que será feito na Rua Mário 
Miranda. 
-Registrou o apoio ao Presidente da Aprimof com relação as melhorias que 
deve ser feito no ribeirão antes das chuvas para que não ocorra outras 
enchentes. 
-Solicitou a ligação das lâmpadas no Bairro Capelinha. 
-Reparos na quadra da Capelinha e Jardim Expedicionário. 
-Instalação de lixeira próximo a ponte do Bairro Várzea. 
-Reparos na ponte próxima da serralheria do Sr. Ademar. 
-Coleta de lixo no Bairro da Limeira. 
-Relatou que durante a reunião que aconteceu com a Drª Vânia e a Dirce 
do hospital foi prometido que seria feito triagem no pronto atendimento e 
não está sendo feito que a Drª Vânia cumpra o que prometeu. 
-Solicitou ao executivo que nomeie comissão para resolver os problemas 
dos redutores de velocidade. 
-Relatou que foi criado as UBS e a policlínica, mas ainda precisa de 
melhorias na saúde e pediu que a Drª Vânia cumpra o que foi prometido. 
 
Ver.Paulo Luiz Cantuária: 
-Reforçou o pedido para coleta do lixo do Bairro Limeira. 
-Pediu melhorias na estrada do Bairro Pinhalzinho dos Lopes. 
-Solicitou manilhamento no Bairro Funil e Tanque. 
-Solicitou cascalho para as estradas dos Bairros Pinhalzinho dos Góes e 
Cunha. 
-Pediu melhoria do trecho de acostamento da MG 295. 
-Solicitou calçada desde o menino da porteira até a entrada do Bairro 
Jardim Patrícia. 
-Reparos nos bloquetes das ruas da cidade. 
-Relatou que todo asfalto feito tem garantia de serviço, por essas razões 
solicitou que o engenheiro da empresa Santo Expedito volte e faça os 
reparos onde o asfalto está danificado. 
 
Ver.Benedito Urias Felix: 
-Agradeceu ao prefeito pelos pedidos atendidos. 
-Solicitou reparos no asfalto, colocação de ponto de ônibus e redutores de 
velocidade no Bairro Jardim Belo Horizonte. 
-Solicitou a retirado do barranco próximo ao Bar do Ilário para que possa 
dar melhor visibilidade aos condutores. 



-Pediu que seja feito a calçada próximo da Escola Estadual Delorme de 
Avelar Muniz. 
 
 
Ver.Israel Modesto Barbosa: 
-Compartilhou a conquista do Sindicato dos Trabalhares Rurais na entrega 
das 12 casas do PNHR (Programa Nacional de Habitação Rural). 
-Solicitou ao diretor do dmaae atenção especial para o Bairro do Alto 
quanto a falta de água. 
-Agradeceu ao executivo pelos pedidos atendidos. 
-Solicitou que após o rodeio comece os cascalhamentos das estradas 
rurais. 
-Informou que no dia 08/08 terá reunião com o Flamarion diretor de 
esporte para definir junto aos demais órgãos a data de iniciou dos 
campeonatos.   
 
Ver.Vanderlei Candido de Almeida: 
- Parabenizou o Aritimedes pela explanação feita na tribuna em prol das 
famílias que sofreram com as enchentes. 
-Parabenizou aos moradores dos Bairros Ouro Verde, São Judas e Parque 
dos Moreiras pela realização da 4ª festa junina. 
-Solicitou a dedetização dos bueiros da cidade. 
- Parabenizou o prefeito pela sanção do projeto de lei da feira livre. 
-Agradeceu os serviços prestados nos Bairros Cervinho. 
-Solicitou aterro na cabeceira da Ponte Preta. 
-Informou que foi protocolado no gabinete do Deputado Inácio Franco o 
pedido de material esportivo para Escolinha Meninos de Ouro.  
-Parabenizou o diretor do dmaae pelo empenho na melhoria da Rua João 
Nogueira no Bairro Parque dos Moreiras. 
-Pediu reparos nos calçamentos das Ruas do Bairro Palomos e de toda a 
cidade. 
-Troca de lâmpadas no velório municipal que estão queimadas. 
-Parabenizou o Deputado Dalmo pela 2 academias ao ar livre doada para o 
Munícipio e disse que o empenho dos vereadores e para a cidade toda e 
foi solicitada junto emenda no valor de R$ 50.000,00 reais para a 
associação dos Bairros São Judas, Parque dos Moreiras e Ouro Verde.  
 
Ver.Aparecido Rodrigues: 
- Agradeceu ao diretor do dmaae que tem atendidos os seus pedidos. 



-Relatou que os funcionários do pátio e o Romildo só reclama que tem 
caminhão/máquina quebrado e só escuta a palavra não e nada tem feito. 
-Agradeceu ao Toninho Miguel e o Natan que sempre está disponível a 
atende-lo e ajuda-lo. 
-Endossou o pedido do Vereador Rafael onde solicita melhorias nas 
estradas que liga a fazenda do Sr.José Régis Renó ao Funil. 
  
 
Ver.Márcio Daniel Igidio: 
-Agradeceu ao Aritimedes pelo trabalho que desempenha de cidadania 
em prol do povo. 
-Relatou que quando chover os problemas continuarão tendo que dar 
soluções agora. 
- Reforçou a informação onde foi protocolado no gabinete do Deputado 
Inácio Franco o pedido de material esportivo para Escolinha Meninos de 
Ouro. 
-Relatou que agora é hora de correr atrás dos deputados e buscar recursos 
para o Município. 
-Agradeceu ao Soró pelos serviços feitos nos Bairros Jardim Patricia,BNH e 
na Rua Manoel Jesuino de Carvalho. 
-Agradeceu os serviços feitos no Bairro Limeira e lembrou dos problemas 
no Bairro do Tanque onde precisa de manilhamento. 
-Solicitou ao dmaae para que solucione a falta de água na Rua Benedito 
Ramos Muniz. 
-Relatou sobre a promessa da Drª Vânia e a Dirce onde seria feito 
melhorias no pronto atendimento e continua do mesmo jeito precisando 
por ordem e colocar em funcionamento. 
 
Verª. Rosangela Tonon:  
-Relatou sobre a viagem realizada junto com o vereador Daniel a Belo 
Horizonte onde solicitou ao Deputado Federal Bilac Pinto a revitalização e 
iluminação da Praça Menezes de Bezerra e a guarita com cobertura em 
todos os pontos de ônibus.   
-Relatou que esteve no Gabinete do Deputado Federal Laudivio Carvalho 
onde solicitou um caminhão basculante para o dmaae e pediu ajuda para 
o ACAMARI ( Associação de Catadores Materiais de Resíduos Sólidos). 
-Pedir reposta por escrito ao Sr.Takahiko onde solicitou que as férias dos 
funcionários não coincida com as férias escolares. 



-Comentou sobre os projetos de decreto legislativo onde denomina nome 
de rua,projeto de lei que se cria o dia do policial militar  e a indicação onde 
solicita implantação de guarda municipal todos de sua autoria. 
-Solicitou ao executivo resposta quanto ao requerimento nº 017/2017 
onde pede o retorno do Convênio da CISAMESP. 
-Parabenizou o Sr. Aritimedes pela explanação feita na tribuna e deixou 
registrado sua colaboração no atendimento do pedido. 
 
 
 
Ver. José Maria de Paula: 
-Agradeceu ao Deputado Dalmo pelas 2 academias ao ar livre destinadas 
ao Município e disse que está em negociação para que 1 delas seja 
instalado no Bairro São Judas e Parque dos Moreiras. 
-Lembrou que já está instalada a academiam ao ar livre no Bairro Ouro 
Verde que conquistou no mandato passado.  
-Agradeceu o patrolamento feito nos Bairros Matão de Cima,Serra,Santa 
Isabel, Romas e Mandu. 
-Solicitou atenção urgente a estrada que liga do asfalto a estrada Menino 
da Porteira. 
-Solicitou ao diretor do dmaae o concerto do calçamento na entrada da 
cidade próximo a antiga Renavel. 
-Agradeceu a manutenção feita na Rua José Nogueira. 
-Parabenizou o Presidente do Sindicato dos Trabalhares Rurais Sr. 
Aristides por ter contemplado 28 famílias na entrega das casas próprias. 
-Solicitou a diretora de saúde que seja destinado transporte individual 
para levar os pacientes para realizar tratamento em outras cidades. 
-Solicitou redutores de velocidade em diversos pontos da cidade ante que 
aconteça acidentes. 
-Solicitou para a Rua Joaquim Francisco de Assis próximo ao INSS 
colocação de boca de lobo, pois quando chove as águas tem invadido os 
comércios. 
-Comentou sobre os asfaltos feitos pela Empresa Santo Expedito e fez 
comparação dos asfaltos das Ruas Joaquim Francisco de Assis que há 
muito tempo foi feito e não precisou de reparos, já a Avenida Perimetral 2 
que a Santo Expedito fez está com inúmeros buracos precisando de 
reparos. 
-Solicitou reparos na ponte em frente a Chacará Junqueira na Avenida 
Perimetral.  
 



Ver.Antonio Carlos Franceli: 
-Comentou sobre as academias que o Deputado Dalmo está enviando e 
espera que 1 delas seja enviado para comunidade do Bairro Taboão. 
-Comentou sobre a estrada do Distrito de Crisólia que está intransitável, 
onde acha que as empresa seja punida e que não seja enganação. 
-Pediu providência quanto a escola que é patrimônio público do Bairro 
Cervinho que foi invadida por terceiros. 
-Solicitou melhorias no velório e no cemitério no Distrito de Crisólia. 
-Relatou que é desnecessário todos os comentário com relação a patrol e 
que se todos diretores fossem eficientes não precisariam estar cobrando 
tantas demandas. 
-Comentou sobre as estradas do Menino da Porteira que chegou a ser 
questionado se o serviço não é feito por questões políticas e outra estrada 
que precisa de manutenção é a do Bairro Capinzal, onde reside pessoas 
idosas e doentes que precisa de estrada em boas condições de trafegar. 
-Comentou que enviou oficio ao deputado Dalmo solicitando subvenções 
para as associações do Bairro Taboão e do Distrito de Crisólia. 
-Relatou que recebeu do Deputado Federal Bilac Pinto onde mandou uma 
emenda já paga no valor de R$ 235.718.86 reais para obra de 
pavimentação e outra emenda onde a prefeitura receberá anualmente o 
valor de R$ 320.718.00 para Programa de Saúde da Família. 
-Solicitou ao diretor do dmaae que resolva a falta de água no Bairro São 
José do Mato Dentro. 
-Agradeceu a presença do Vereador Cássio Bueno da Câmara Municipal de 
Inconfidentes.  
 
 
 
APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO (REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL): 
 
1) Projeto de Lei n.º 3.009/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar áreas de terras de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento 
Residencial – FAR, representado pela Caixa Econômica Federal e dá outras 
providências – Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade.   
 
2) Projeto de Lei n.º 3.010/2017 – Dispõe sobre a alteração de 
vencimento em cargos do Poder Legislativo que menciona e dá outras 
providências – Autoria: Mesa Diretora. Aprovado por unanimidade.   
 
 



3) Projeto de Lei n.º 3.011/2017 – Institui e regulamenta a jornada de 
trabalho no regime de 12x36 horas no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Município de Ouro Fino e dá outras providências – Autoria: 
Prefeito Municipal. Retirado da Pauta a pedido do Vereador Márcio 
Daniel Igídio. 
 
 
 
VOTAÇÃO: 
 4) 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. Aprovado por unanimidade.   
 
 
VOTAÇÃO EM BLOCO: 
 
5) Projeto de Decreto Legislativo n.º 006/2017 – Denomina de Doralice 
Pereira Batista Ribeiro à Rua Projetada n.º 02 do Loteamento Bandeirante, 
neste Município – Autoria: Vereador Antônio Carlos Franceli;7) Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 008/2017 – Denomina de Terezinha Simões 
Benassi à Rua n.º 11 do Loteamento Reserva do Vale, neste Município – 
Autoria: Vereadora Rosangela Tonon; 8) Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 009/2017 – Denomina de José Guimarães à Rua n.º 10 do Loteamento 
Reserva do Vale, neste Município – Autoria: Vereadora Rosangela Tonon; 
9) Projeto de Decreto Legislativo n.º 010/2017 – Denomina de Enrico 
Chiste à Rua n.º 12 do Loteamento Reserva do Vale, neste Município – 
Autoria: Vereadora Rosangela Tonon; 10)Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 011/2017 – Denomina de Alcy Junqueira Silva à Rua n.º 13 do 
Loteamento Reserva do Vale, neste Município – Autoria: Vereador 
Antônio Ricardo Alves; 11)Projeto de Decreto Legislativo n.º 012/2017 – 
Denomina de Júlio César Medau à Rua n.º 12 do Bairro Jardim Belo 
Horizonte, neste Município  Autoria: Vereador Antônio Ricardo 
Alves.Todos os Projetos de Decretos Legislativos receberam votação 
unanime.  
 
VOTAÇÃO: 
6) Projeto de Decreto Legislativo n.º 007/2017 – Dispõe sobre a 

concessão de Título de Cidadão Honorário Ourofinense ao ilustríssimo 

senhor Luiz Henrique dos Santos – Autoria: Vereador Antônio Carlos 

Franceli. Aprovado por unanimidade. 



 
12) Projeto de Resolução n.º 004/2017 – Dispõe sobre a fixação da 

proposta parcial do Orçamento da Câmara Municipal de Ouro Fino-MG, 

para o exercício de 2018 – Autoria: Mesa Diretora. Aprovado por 

unanimidade. 

 
 
13)Requerimento n.º 017/2017 – Requer informações do porquê da 

rescisão do convênio com o “Consórcio Intermunicipal de Saúde dos 

Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí (CISAMESP)” e se há a 

possibilidade de associar-se novamente.  Aprovado por unanimidade. 

 
 
APRESENTAÇÃO:  
 
14) Projeto de Lei n.º 3.007/2017 – Institui e inclui no calendário oficial do 
município de Ouro Fino o “Dia do Policial Militar” – Autoria: Vereadora 
Rosangela Tonon. Encaminhado para Comissão de Legislação, Justiça, 
Finanças e Redação Final para parecer. 
 
15) Projeto de Lei n.º 3.008/2017 – Institui e inclui no calendário oficial do 
município de Ouro Fino o “Dia Municipal da Síndrome de Down” – 
Autoria: Vereadora Rosangela Tonon. Encaminhado para Comissão de 
Legislação, Justiça, Finanças e Redação Final para parecer. 
 
 
 
16) Indicação n.º 017/2017 – Indica a necessidade de Implantação da 
Guarda Municipal de nosso município – Autoria: Vereadora Rosangela 
Tonon. Encaminhado para o Poder Executivo para as devidas 
providências. 
 
17) Indicação n.º 018/2017 – Indica a necessidade de varredores de rua 
nos bairros Jardim Ebenezer, Jardim Expedicionário, Palmeiras, Jardim da 
Luz e Arco Íris – Autoria: Vereador Antônio Ricardo Alves. Encaminhado 
para o Poder Executivo para as devidas providências. 
 
 



Leitura da Denúncia impetrada pelo Sr. Marcos Silva de Menezes contra 
o Vereador Rafael Francisco da Silva, em razão de Suposta e Sistemática 
violação aos princípios e regras que regulamentam o decoro 
parlamentar, consubstanciada em conduta incompatível com a 
dignidade desse órgão legislativo. Após a leitura foi realizado a leitura 
dos nomes de todos vereadores e colocado na urna de votação. Em 
seguida foi realizado o sorteio pela Vereadora Rosangela Tonon, tendo 
sorteados os Vereadores Vanderlei Candido de Almeida (PR), José Maria 
de Paula(PMDB),Rosangela Tonon(PR), Paulo Luis Cantuária(PMDB), 
Antonio Ricardo Alves(PSDB)... 
 
 Os vereadores Paulo Luis Cantuária(PMDB) e Rosangela Tonon (PR) 
foram excluídos por já ter sido sorteado outros vereadores do mesmo 
partido. Os demais Vereadores decidiram realizar outro sorteio entre si 
para composição dos cargos da comissão ficando assim constituído 
Vereador Vanderlei Candido de Almeida(PR) Presidente,o Vereador José 
Maria de Paula(PMDB) Vice –Presidente e o Vereador Antonio Ricardo 
Alves(PSDB) Relator.O Presidente da Casa Vereador Antonio Carlos 
Franceli certificou a Comissão que no prazo de 10 dias esta deverá emitir  
o parecer que será submetido ao Plenário, opinando pelo 
prosseguimento ou arquivamento da denúncia podendo proceder  às 
diligências que julgarem necessárias. 
 
 
 

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves, 07 de agosto de 2017. 
 
 
 

Antonio Carlos Franceli 
Presidente 

 


