
 

A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 9ª Sessão Ordinária do ano, no dia 13 
de junho de 2016, ocasião em que os Vereadores deliberaram sobre os seguintes 
assuntos: 

VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA: 

Projeto de Lei nº 2952/2016- Institui o Programa Municipal de Inclusão Social e 

Ações Afirmativas (Câmara Para Todos) no Âmbito do Município de Ouro Fino e dá 

outras providências. Aprovado por unanimidade 

Projeto de Lei nº 2953/2016– Fixa o Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito do 

Município de Ouro Fino/MG para o quadriênio de 2017/2020 e dá outras 

providências. Retirado da pauta a pedido dos vereadores.  

APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO: 

Projeto de Resolução nº 07/2016 – Institui a “Câmara em Cena” na Câmara 

Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. 

Aprovado por unanimidade. 

Projeto de Resolução nº 08/2016– Institui Guia de Gestão, Classificação, 

Digitalização, Arquivamento, Eliminação de Tabela de Temporalidade de 

Documentos do Poder Legislativo do Município de Ouro Fino/MG e estabelece 

outras providências. Aprovado por unanimidade. 

Projeto de Resolução nº 09/2016– Fixa o Subsídio dos Vereadores do Município 

de Ouro Fino para a Legislatura de 2017 a 2020. Retirado da pauta a pedido dos 

vereadores. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2016- Concede Diploma de Honra ao 

Mérito como Empresário em Destaque ao Ilmo.Sr.Milton Lucca de 

Paula.Diretor/Proprietário da Rádio Difusora Ouro Fino Ldta. Aprovado por 

unanimidade. 

Requerimento nº 09/2016- Requer informações acerca das obras de 

Asfaltamento na Avenida Nossa Senhora da Piedade que liga o Distrito de Crisólia a 

MG 290.Retirado da pauta a pedido do autor proponente Vereador Antonio 

José Constantini. 

 

 

 



 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA: 

Ver.Marcio Daniel Igídio: 

 Solicitou tapa buraco nas ruas dos Bairros Jardim São Paulo e Belo Horizonte. 

 Patrolamento nas estradas dos Bairros Limeira e Pinhalzinho dos Góes.  

 Construção do passeio da Avenida Delfim Moreira até a  Escola Delorme de 

Avelar Muniz. 

 Ver. Paulo Luiz Cantuária: 

 Solicitou aos responsáveis da zona rural que façam estoque de cascalhos. 

 Construção da ponte do Bairro Ponte Preta. 

 Desentupimento do mata burro e Colocação de grades nos bueiros no Bairro 

Pinhalzinho dos Góes. 

 Instalação urgente da academia ao ar livre no Bairro Pinhalzinho dos Góes. 

 Patrolamento, cascalhamento e limpeza dos matos laterais da estrada do Bairro 

Pinhalzinho dos Góes. 

 Tapa buraco no asfalto do Bairro Pinhalzinho dos Góes.   

 

Ver.Milton Silvestre de Oliveira: 

 Cascalhamento nas estradas rurais dos Bairros Limeira e Pinhalzinho dos Lopes. 

 Solicitou a população que ajudem a Santa Casa adquirindo o carne no valor de 

R$ 25.00 reais por mês a mensalidade. 

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

básicos para trabalharem e a reforma do setor. 

 Solicitou que retorne a farmácia para o prédio dos Capuchinhos. 

 Prioridade para calçar as Ruas dos Bairros Jardim São Paulo e Belo Horizonte. 

 Prioridade no calçamento das Ruas Waldir Vilas Boas,Lauro Bolognani e Vitório 

Luis Negri. 

  

Ver. Antonio José Constantini: 

 Envio ao Diretor do Dmaae solicitação para que seja revista o porque não está 

tendo na Rua Mário Miranda. 

 Conserto dos banheiros públicos no Lago dos Palomos. 

 Solicitou requerimento para que o executivo informe como está o processo da 

cesta básica e dos biênios dos servidores públicos. 



 

 

 

Ver.Roberto Coltri: 

 Melhorias no calçamento das Ruas Amadeu Manoel do Couto e João Moreira de 

Melo. 

 Recolhimento dos lixos do Bairro Fazendinha que seja semanal. 

 Troca de 4 manilhas no Bairro Fazendinha. 

 Providências quanto a falta de água na Rua Hernestino Santos Andrade. 

 Construção de passarela elevada na Rua João Lúcio Brandão. 

  Troca das lâmpadas do mercado municipal. 

 Troca da caixa d’água do mercado municipal por uma maior. 

 Colocação de 3 redutores de velocidade na Rua Marechal Deodoro e na Rua 

Delfim Moreira. 

 Terminar e cascalhar a estada do Pinhalzinho dos Lopes. 

 Manutenção nos banheiros do Ginásio Poliesportivo perto da piscina. 

 Pediu agilidade para votação do projeto dos taxistas.  

Ver. Cícero de Lima Braga: 

 Retomada da reforma da quadra do Jardim Expedicionário. 

 Instalação da academia ao ar livre no Jardim Aeroporto. 

 Passagem de patrol na estrada do Peitudos. 

 Solicitou ao Diretor de Esporte a liberação de 2 dias para que a escola de caratê 

possa treinar na quadra do poliesportivo.  

 

Ver. José Camilo da Silva Júnior: 

 Agilidade no calçamento do Bairro São José do Mato Dentro. 

 Conserto dos banheiros públicos no Lago dos Palomos. 

 Reiterou o pedido para reformar da quadra do BNH Velho. 

 

Ver.Luis Gustavo Machado: 

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

básicos para trabalharem e a reforma do setor. 

 Solução imediata quanto a falta de água na Rua Mário Miranda. 

 Reiterou o pedido de instalação de relógio de ponto em todas as repartições 

públicas.  

 Reiterou o pedido de construção de passeio da vidraçaria globo até o Bairro 

Ouro Verde. 



 

   

 

Ver.André Paulino: 

 Agilidade na instalação do raio x na Santa Casa. 

 

Ver.José Maria de Paula: 

 Agilidade na instalação do aparelho raio x. 

 Roçada dos matos laterais no Bairro do Pau do Mé. 

 Patrolamento  da estrada do Bairro Feijoal. 

 Construção de passeio da vidraçaria globo até o Bairro Ouro Verde. 

 

Ver.Bruno Zucareli: 

 Pediu que volte o atendimento da farmácia de Minas também no prédio dos 

capuchinhos. 

 Melhorias na iluminação do posto de saúde de frente a Escola Normal. 

 Coleta periodicamente de lixo no Bairro Palomos. 

  Reforma do Código de Postura para que seja revista a situação dos carros 

abandonados nas vias públicas. 

 Solicitou ao dmaae que reveja a falta de água nos Bairros Jardim São Paulo e 

Belo Horizonte.  

  

 

 

 

SALA DAS SESSÕES VER. ANTONIO OLINTO ALVES,12 DE JUNHO DE  2016.

 

BRUNO ZUCARELI  

Presidente 

 

 


