
                                    “A VOZ DO CIDADÃO”

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 7ª Sessão Ordinária do
ano,  no  dia  16  de  maio  de  2016,  ocasião  em  que  os  Vereadores
deliberaram sobre o seguinte assunto:
APRESENTAÇÃO:  Projeto de Lei nº 2945/2016-  Dispõe sobre as
diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras
providências.

VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA:

Projeto  de  Lei  2946/2016-  Autoriza  a  inclusão  de  ações  em
programa do PPA e a abertura de crédito especial, para os fins que
especifica.Aprovado por unanimidade.

Projeto de Resolução nº 06/2016- Altera a Resolução nº 012 de 19
de  novembro  de  2013,  a  fim  da  disponibilização  do  serviço  Cine
Câmara a crianças portadoras da Síndrome do Espectro Autista e dá
outras providências.Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 12/2016-Concede Título
de Honra ao Mérito ao corpo docente ,administrativo e funcional da
APAE- Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Ouro Fino
( MG).APROVADO POR UNANIMIDADE

Moção  nº  04/2016-Moção  de  Aplausos  em  favor  da  Defensoria
Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  pelos  seus  40  anos  de  sua
criação.Aprovado por unanimidade.

Tribuna  Livre:  Ilmo.Sr.Dr.Evandro  Luiz  dos  Santos.  DD.Defensor
Público.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:

Marcio Daniel Igídio:

-Solicitou  massa  asfáltica  para  o  Bairro  Albertão  com  a  mesma
qualidade feita no Bairro dos Limas.
-Melhoria na chegada do Bairro Feijoal.
-Asfaltar a Rua Lauro Bolognani.
-Solicitou providências do executivo junto a empresa Vaga Lume para
troca  da  lâmpada  embaixo  do  pontilhão  que  dá  acesso  ao  Bairro
Jardim Patrícia que está queimada.

Ver.Paulo Luiz Cantuária:
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-Solicitou providências da Diretora da Saúde quanto as consultas que
foram agendadas no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho dos Góes e
não foram atendidos por falta de veículo para levar o médico. 
-Instalação da academia ao ar livre no bairro Pinhalzinho dos Góes.
-Colocação de manilha para construção de bocas de lobo nos bairros:
Tanque, Funil, Santa Izabel e Farias. 
-Construção de mata burro no bairro Funil. 
-Melhorias na ponte dos bairros Almas e Funil.

Ver. Milton Silvestre de Oliveira: 
-Solicitou melhorias e  limpeza das manilhas no bairro Fazendinha.
-Solicitou  mais  um  ponto  de  farmácia  popular  no  prédio  dos
Capuchinhos. 
-Pediu que a Rua: João Lucio Brandão se torne mão única.

Ver. Antonio José Constantini:
-Urgência para criação da ONG Alquimia.
-Pediu  mais  investimento  e  plano  de  saúde  para  os  servidores
públicos.  
-Reforçou o pedido ao diretor do DMAAE para que solucione a falta de
água Rua: Mario Miranda. 
-Canalização  das  águas  pluviais  na  Rua:  José  Vicente  Dutra  nos
Palomos. 

Ver. Roberto Coltri:
-Pediu a Diretora de Saúde que seja revista a vacinação que não está
sendo  feita  para  os  profissionais  da  saúde,devido  à  secretaria  de
saúde de Pouso Alegre ter enviado somente 40% das doses.
-Solicitou  esclarecimento  do  motivo  pelo  qual  foi  cortado  o
tratamento de artrite reumatóide da Srª. Neiva Ap. Alberti Brandão.
-Solicitou a liberação da máquina retro para colocação de manilhas no
bairro São Pedro, próximo a entrada do Sr. Paulo Braga.
-Limpeza urgente do rio barrinha, próximo ao bairro Capelinha. 
-Tapa buraco da Frisul até a Capelinha e no bairro Jd. Burza.
-Colocação de 03 redutores de velocidade na Rua: Marechal Deodoro.
-Contratação de mais varredores de rua. 

Ver. Cícero de Lima Braga:
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-Pediu  asfaltamento da  rua  na  entrada próximo a  comexim no  Jd.
Independência  e  próximo a cafeeira  do menino da porteira na rua
paralela a Humaitá. 

Ver. José Camilo da Silva Junior:
-Solicitou a contratação de mais médico para atender a demanda das
consultas oftalmológicas. 
-Melhorias no parque de recriação infantil instalado no bairro Palomos
e se possível instalar próximo a academia ao ar livre.

Ver. Luis Gustavo Machado
-Reforçou o pedido de desligamento do semáforo da Rua: Senador
Miranda Júnior com a Rua: Prefeito José Serra. 
-Construção  de  calçada  de  pedestre  na  Rua:  Carlos  Roberto
Guimarães e do final do bairro Bela Vista até Capelinha e no bairro
Serrinha.
-Reforçou o pedido de colocação de relógio ponto nos órgãos públicos.
-Sugeriu ao Executivo que invista em uma máquina de graduação de
lente para atender a demanda das consultas oftalmológicas.

Ver. André Paulino
-Solicitou  aos moradores  de Crisólia  que denunciem o responsável
pelas queimas realizadas no bairro.
-Reforçou o pedido para aumentar o número de consultas ou que se
contrate um profissional oftalmológico.

Ver. José Maria
-Solicitou atenção especial para a manutenção das estradas rurais,
inclusive  a  que  liga  os  bairros  Caneleiras  a  Peitudos  e  no  bairro
Limeiras. 
-Solicitou a coleta de lixo no bairro Limeiras.
-Varredor para a Rua Joaquim Chavasco.
-Recapeamento da Rua Kurt Wolf no bairro Parque dos Moreiras.
-Solicitou o envio de oficio a diretoria de saúde pedindo explicações
do porque não tem transporte para os pacientes fazerem endoscopia
em Monte Sião.
-Reforçou o pedido de calçada para pedestre na Rua Carlos Roberto
Guimarães.

Ver. Bruno Zucareli  
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-Sugeriu curso de capacitação aos vigias do Poder Executivo. 
-Reforçou o pedido de professor de apoio para alunos portadores do
espectro autista. 
-Criação do conselho da pessoa com deficiência.
-Criação do departamento de trânsito.
-Intensificou o pedido de limpeza do rio barrinha. 
-Criação do projeto “Disk arvore já”. 

SALA DAS SESSÕES VER. ANTONIO OLINTO ALVES, 17
DE MAIO DE 2016

(a) BRUNO ZUCARELI
PRESIDENTE


