
A Câmara Municipal de Ouro Fino fez realizar a 6ª Sessão Ordinária do ano, no dia 02 de
maio de 2016, ocasião em que os Vereadores deliberaram sobre o seguinte assunto:

VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA:

Projeto  de  Lei  2941/2016-  Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  construir  quadra
esportiva e escola em imóvel que específica. Aprovado por unanimidade

Projeto  de  Lei  nº  2942/2016-  Institui  o  Programa  Municipal  de  Conservação  e
Manutenção de Estradas Rurais e estabelece normas para os cursos de águas pluviais e
dá  outras  providências.  Aprovado  por  8  votos  a  favor  e  2  contrários  sendo  os
vereadores Milton Silvestre e Antonio Constantini.

Projeto de Lei nº 2943/2016- Autoriza o Poder Legislativo Municipal de Ouro Fino/MG a
firmar convênio com Secretaria de Estado de Defesa Social e seus demais Órgãos, para
os fins que específica. Aprovado por unanimidade.

Requerimento 08/2016-Solicita  informações  sobre  número  de  pessoas  portadoras de
“Transtorno do Espectro Autista” atendidas pela rede municipal de ensino. Aprovado por
unanimidade.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:
Marcio Daniel Igídio:
-Limpeza do bueiro em frente a casa da Srª.Ludmila no Bairro Vila Prateada.
-Colocação de grade no bueiro na Avenida Perimetral perto da casa da Srª. Olivia. 

Ver.Paulo Luiz Cantuária:
-Solicitou ao executivo que pague horas extras para os servidores, mas que os mesmos
cumpram seus horários.
-Solicitou do diretor do dmaae que tome providencias quanto a rede que está correndo a
céu aberto perto do prédio do IBC.
-Construção de bueiro para captar água que corre a céu aberto perto da grota na estrada
de Crisólia. 
-Substituição do mato burro quebrado no Bairro Ponte Preta e que seja substituído por
bueiro.
-Poda das árvores da Rua Bolognani.
-Providências quanto aos vandalismos ocorridos no monumento boi sem coração, que
seja colocado câmera de segurança.
-Reparos na manilha que está correndo água na estrada do tanque.

Ver.Milton Silvestre de Oliveira:
-Reparos na Ponte do Bairro Escolinha.
-Verificação  por  parte  do  dmaae  quanto  a  falta  de  água  nos  Bairros  Jardim  Belo
Horizonte,Ebenezer e Palmeiras.
-Asfaltamento na Rua Bolognani.
-Manutenção nas Ruas de Crisólia que estão esburacadas.



-Manutenção nos buracos dos Bairros Fazendinha e Pinhalzinho dos Lopes.
-Colocação  de pedras britas  no  pátio  dos capuchinhos  devido  ao  grande número de
formigas.
-Materiais de necessidade como de uso médico, papel toalha e de limpeza para o setor de
fisioterapia.
-Equipamentos para defesa civil.

Ver.Antonio José Constantini:
-Providências na bomba de água do Bairro Capelinha o que está ocorrendo falta de água.

 Ver.Roberto Coltri:
-Término do patrolamento da estrada do Pinhalzinho dos Lopes.
-Reparos na iluminação pública de 6 postes que estão com as lâmpadas queimadas no
Bairro Caneleiras.
-Asfalto da Rua Laura Bolognani.
-Reparos nos buracos dos calçamentos das ruas do Bairro Burza.
-Providências quanto a falta de água no Bairro Capelinha.

Ver.Cícero de Lima Braga:
-Contratação de funcionários para realizar a limpeza dos Bairros.
-Reparos nos postes e Praça do Bairro Peitudos que estão sem iluminação.
-Varredor de Rua par o Bairro Jardim Independência.
-Roçar o mato no espaço do Asilo onde será feito a pista de bike.

Ver.José Camilo da Silva Júnior:
-Reforçou o pedido para que seja revista a falta de água no Bairro Capelinha.
 -Agilidade na reforma da ponte do Bairro Escolinha.
-Agilidade na conclusão da quadra de esporte e na pista de skate do Bairro BNH Velho.
-Reforma e cobertura da quadra do Bairro do Alto.
-Reforma da escola e cobertura da quadra do Bairro São José do Mato Dentro.
-Torne a Rua  Ver.Manoel Ferreira de Oliveira mão única.

Ver. Luis Gustavo Machado:
-Investir mais no turismo criando ciclovia de Ouro Fino a Jacutinga.
-Faixa  de  pedestre  ou  passarela  elevada  no  cruzamento  das  Ruas  Rogério
Gissoni,Silviano Brandão e João Pinheiro.
-Pediu que o prefeito se sensibilize e instale o aparelho de raio x.
-Reforçou  o  pedido  de  instalação  de  relógio  de  ponto  nas  repartições  públicas
principalmente para médicos e dentistas.
-Solicitou que o executivo abaixe ainda mais a taxa de iluminação pública.
-Solicitou que o estacionamento da Rua Rogério Gissoni volte a ser dos 2 lados.



Ver. André Paulino:
-Solicitou a Secretária de saúde a possibilidade do aparelho de raio x ser instalado na
Santa Casa.
-Patrolamento de Crisólia a São José do Mato Dentro.
-Manutenção nos aparelhos da academia ao ar livre que estão soltos do Bairro Ouro
Verde.
-Substituição das lâmpadas queimadas na Praça do Bairro Ouro Verde.
-Construção de bueiro para captar água que corre a céu aberto perto da grota na estrada
de Crisólia. 

Ver.José Maria de Paula:
-Solicitou a revitalização do bateador em frente a Prefeitura.
--Manutenção nos aparelhos da academia ao ar livre que estão soltos do Bairro Ouro
Verde.
-Contratação de mais um mecânico.
-Aumento do número da cota de atendimento no raio x enquanto não se resolve a sala
para instalação.
-Esclarecimento do porque não estão levando os pacientes para fazer endoscopia em
Monte Sião.

Ver.Bruno Zucareli:
-Contratação de professor de apoio para auxiliar alunos com Espectro Autismo.
-Solicitou sistema de monitoramento olho vivo na cidade.
-Reparos no calçamento da Rua Conceição Cândido Palomo.
-Reforçou o pedido quanto a falta de água no Bairro Capelinha.

SALA DAS SESSÕES VER. ANTONIO OLINTO ALVES, 02 DE MAIO DE
2016

(a) BRUNO ZUCARELI
PRESIDENTE


