
 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 8ª Sessão Ordinária do ano, no dia 30 
de maio de 2016, ocasião em que os Vereadores deliberaram sobre os seguintes 
assuntos: 

VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA: 

Projeto de Lei nº 2947/2016 - Autoriza a inclusão de artigo na Lei de 

Subvenções, Auxílios e Contribuições e a contribuição à entidade que especifica. 

Aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 2948/2016 - Autoriza a abertura de crédito especial para os 

fins que especifica.Retirado da pauta pelo Ver.Antonio Constantini para vistas. 

Projeto de Lei nº 2949/2016 – Autoriza a inclusão de ação em programa do PPA 

e a abertura de crédito especial, para os fins que especifica. Aprovado por 

unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 2950/2016 – Dispõe sobre a transferência de bens móveis 

usados de propriedade do Poder Legislativo para a Prefeitura Municipal de Ouro 

Fino,Estado de Minas Gerais. Aprovado por unanimidade. 

Moção nº 05/2016 - Moção de Aplausos a todos os integrantes da “TURMA DA 

PAZ”,em razão dos trabalhos voluntários realizados em prol do Asilo São Vicente 

de Paula. Aprovado por unanimidade. 

Tribuna Livre: Ilmo.Sr. Sérgio Pucci – Representante da Turma da Paz.  

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA: 

Ver.Marcio Daniel Igídio: 

- Pediu preferência para asfaltar as ruas que não tem calçamento e depois que 

sejam asfaltadas as demais. 

- Solicitou atenção especial no agendamento dos carros da saúde e solicitou que as 

ambulâncias que estão paradas que sejam liberadas para servir a população. 

 

Ver. Paulo Luiz Cantuária: 
-Solicitou máquina roçadeira para fazer manutenção nas laterais das estradas. 

- construção de bueiro no Bairro Ponte Preta. 

-Desentupimento do mata burro e bueiro no Bairro Pinhalzinho dos Góes. 

 



                          

Ver.Milton Silvestre de Oliveira: 

-Reiterou o pedido de melhoria no setor da fisioterapia, dando os matérias básicos 

para trabalharem. 

- Solicitou a compra de vassouras para os varredores públicos. 

-Colocação de lixeiras para descarte dos lixos no Bairro do Turvo. 

-Solicitou que o Deputado Inácio Franco seja informado sobre as ambulâncias que 

encontram-se paradas no pátio do IBC.  

 

Ver. Antonio José Constantini: 

-Construção de Parque Ecológico em parceria com a Aprimof no Complexo Gargatá. 

-Manutenção e limpeza do Parque Caiapó. 

-Asfaltamento da Rua que liga o Asilo ao Bairro do Alto. 

-Solicitou informações de quando será liberada a verba para o Centro de Zoonoses. 

-Solicitou informações do porque as obras do teatro municipal estão paradas. 

-Pintura das placas de sinalização dos bairros bem como a colocação de placas de 

sinalização nos pontos que estão faltando. 

-Pediu esclarecimento do Valor R$ 743.000,00 se será asfaltado a Rodovia Nossa 

Senhora da Piedade ou para as ruas do Distrito de Crisólia.  

-Solicitou cópia dos contratos da empresa responsável pelo asfaltamento da 

Rodovia Nossa Senhora da Piedade e das Ruas de Crisólia. 

 

Ver.Roberto Coltri: 

-Solicitou envio de oficio ao executivo pedindo explicações do porque as 

ambulâncias estão paradas no Pátio do IBC. 

-Colocação de placas de sinalização no Bairro Ouro Verde. 

-Manutenção dos banheiros no Lago dos Palomos. 

-Colocação de guarita para o vigia do Bairro dos Palomos. 

-Passagem de Patrol da estrada dos Palomos até liga ao Bairro do Alto. 

-Solicitou que seja pago o biênios aos funcionários da Prefeitura. 

-Manutenção dos bloquetes soltos na Rua Agostinho da Fonseca. 

-Solicitou para a Rua Onofre Caetano Monteiro manutenção na água que está 

correndo a céu aberto. 

-Colocação de caixa de abastecimento de água maior devido a grande falta de água 

ocorrido no mercado municipal. 

-Solicitou do prefeito mais atenção para a população. 



 

 
 

 

Ver.Cícero de Lima Braga: 
-Solicitou urgência na Criação do centro de Zoonoses. 

 

 

Ver.José Camilo da Silva Júnior: 
-Melhorias na estrada que liga os Bairros Penha,Feijoal e Limas. 

-Atenção especial pela forma que está sendo transportadas as vacinas,sendo em 

carros que não devem ser transportadas bem como sem refrigeração das mesmas. 

-Solicitou da Diretora da Saúde Drª Vânia mais atenção na saúde que está a desejar. 

-Solicitou a liberação das verbas para as escolas para ajudá-las nos gastos com o 

desfile de 7 de setembro. 

-Reiterou o pedido da cobertura da quadra e reformo da escola de São José do 

Mato Dentro e Penha. 

-Pediu a retomada da reforma da pista de skate  e da quadra  do BNH Velho e 

agilidade para terminá-la. 

 

 

Ver.Luis Gustavo Machado: 
-Solicitou dos vereadores para que revejam novamente o valor da taxa de 

iluminação pública. 

-Solicitou ao executivo que compre pelo menos uma máquina de hemodiálise para 

atender aos pacientes de Ouro Fino. 

-Reiterou o pedido de colocação de relógio de pontos nos órgãos públicos. 

 

 

Ver.André Paulino: 
- Solicitou que seja revistas as demandas no setor da saúde em especial os 

agendamentos. 

-Sugeriu que o aparelho de raio x seja instalado provisoriamente na Santa Casa até 

que a Vigilância Sanitária Estadual de a liberação para instalar no pronto 

atendimento. 

-Contratação de varredores para atender aos bairros. 

-Solicitou a ampliação do cemitério do Distrito de Crisólia. 

 

 



 

 
 

 

Ver.José Maria de Paula: 
-Pediu mais atenção para a área da saúde em especial no agendamento dos 

transportes. 

-Pediu guarita em todos os pontos escolares. 

-Pediu em nome dos funcionários do Lopes e Ribeiro a colocação de redutores de 

velocidade na Avenida Marechal Deodoro. 

  

 

Ver.Bruno Zucareli: 
-Sugeriu a Criação da Municipalização de Trânsito. 

-Solicitou oficio mais detalhado por parte do setor de educação com relação se 

existe professor de apoio nas salas de aula para atender aos alunos portadores do 

Transtorno do Espectro Autista. 

-Estender a iluminação, conserto dos bloquetes soltos e fazer o recolhimento dos 

entulhos da Rua Amarilis Favilla. 

-Solicitou que seja notificada a empresa responsável pela limpeza da Praça da 

rodoviária. 

-Solicitou que não seja cobrado taxa para os jogadores de vôlei que usam o espaço 

do esportivo do campo.  

-Construção de uma pequena quadra de basquete na praça do berrante. 

 

 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES VER. ANTONIO OLINTO ALVES, 31 DE MAIO DE 2016 

(a) BRUNO ZUCARELI 

PRESIDENTE 

 


