
A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 4ª Sessão Ordinária do
ano,  no  dia  04  de  abril  de  2016,  ocasião  em  que  os  Vereadores
deliberaram sobre o seguinte assunto:
VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA:

Projeto de Lei 2937/2016-  Institui no Município de Ouro
Fino a “Semana Municipal de Conscientização do Autismo”.
Aprovado por unanimidade

Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2016 –  Concede
Título  de  Honra  ao  Mérito  Ourofinense  a  Ilustríssima
Senhora Aurora Russi. Aprovado por unanimidade.  

Requerimento 05/2016-Requer  envio  de  expediente  ao
Exmo.Sr.Prefeito solicitando esclarecimento acerca da não
instalação  do  aparelho  de “Raio  X”  que  se  encontra  nas
dependências  do  pronto  socorro  municipal.  Aprovado por
unanimidade

Moção de Apoio ao Exmo.Sr. Dr. Juiz de Direito de Curitiba
Sérgio  Moro  Coordenador  da  Operação  “  Lava
Jato”.Aprovado  por  7  votos  favoráveis  e  1  contrário  do
Ver.Antonio José Constantini.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS:

Ver.Milton Silvestre de Oliveira:
-Reforma da ponte do Bairro Escolinha indo para São José
do Mato Dentro
-Instalação urgente do Raio X
-Solicitou que o lixão seja transformado em aterro sanitário
-Providências quanto a falta de água no Bairro Jardim São
Paulo
-Providências quanto a falta de papel para higienização das
camas no setor de fisioterapia.



Ver.Antonio José Constantini:
-Implantação de plano de saúde para os servidores
-Disponibilização de transporte,logo após que terminarem a
coleta de lixo para transportarem para suas residências
-Pagamento da verba de subvenção para Ong Alquimia
-Solicitou roupas adequadas e equipamentos de proteção
individual para os servidores que trabalham no cemitério de
Ouro Fino e Crisólia
-Contratação urgente de funcionários para atuarem como
conservas nas estradas rurais
-Intervenção  urgente  quanto  a  instalação  de  torre
repetidora de sinais de celular no Bairro Taboão.

Ver.Roberto Coltri:
-Limpeza e providências no bairro Santo Onofre
-Retirada  ou  manutenção  no  mata  burro  do  bairro  Ponte
Preta
-Colocação  de  guarita  nos  Bairros  Jardim  São  Paulo,Belo
Horizonte e Vila Prateada
- Iluminação da Praça do Peitudo
-Solicitou o escoamento das águas da estrada da Limeira
-Colocação de pranchões na ponte da Escolinha bem como
o cascalhamento da estrada

Ver.José Camilo da Silva Júnior:
-Melhorias nas estradas do Taguá, Calisto e da Escolinha pra
frente
-Reforma na ponte da Escolinha
-Manutenção  no  telhado  da  Escola  de  São  José  do  Mato
Dentro
-Providências quanto a falta  de água na Rua Zenilton da
Cunha Guedes



-Agilidade na reforma da quadra do BNH velho e da pista de
skate

Ver.Luis Gustavo Machado:
-Limpeza e reparos na calçada de Ouro Fino a Capelinha
-Calçamento do passeio do bairro Serrinha
-Redutor  de  velocidade  na  Rua  Angelina  Rezende  de
Almeida que liga com a  Rua Antonio Burza
-Desligamento do semáforo da Rua Senador Miranda Júnior
ou pra que fique ligado só no amarelo 
-Calçamento de algumas ruas que faltam do bairro Jardim
São Paulo
-Colocação  de relógio de ponto nas repartições públicas 

Ver.André Paulino:
-Solicitou limpeza do cemitério de Crisólia ainda para essa
semana.

Ver.Bruno Zucareli:
- Limpeza dos terrenos baldios da cidade
-Solicitou que se investigue quem está matando os animais(
gatos e cachorros)
-Pediu  agilidade  no  cercamento  dos  terrenos  onde  será
construído as casas populares,para evitar que joguem lixo
nos mesmos.   

SALA DAS SESSÕES VER. ANTONIO OLINTO ALVES, 05
DE ABRIL DE 2016

(a) BRUNO ZUCARELI
PRESIDENTE


