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PROJETO DE RESOLUÇÃO 026/2019 CONCEDE MEDALHA AO MÉRITO “ESPORTIVO” ao Sr. Matheus de Paula Menezes
Assis.
Autoria: Vereador Leandro Marcelo Souza
REQUERIMENTO 100/2019 Solicitamos ao Executivo Municipal, que encaminhe a essa Casa Legislativa, informações
quanto as mudanças realizadas no trânsito no Centro da cidade, como por exemplo o sentido da Rua Doutor Jadir e da
Rua Professor Jose Luiz. É importante esclarecer todas as modificações que foram realizadas no trânsito pela Secretaria
de Gestão Urbana. Acreditamos que essa e outras alterações fazem parte de um projeto maior de mobilidade urbana
para o Centro de Ouro Branco, portanto, contamos com uma apresentação para os vereadores e a para a comunidade,
podendo ser realizada durante uma Reunião Ordinária, pelo Secretário responsável e pelo Engenheiro de Trafego
responsável. Novamente ressaltamos a importância de levar essas informações a conhecimento dos moradores e
comerciantes, apresentando as propostas de modificações antes de efetuar as alterações, mas, como isso não foi
realizado, sugerimos que seja apresentado o quanto antes essas modificações na Câmara para o melhor entendimento
de todos. Sabemos que as mudanças podem causar um estranhamento inicial, mas se vêm para melhorar a mobilidade
será sempre bem-vindo, só esperávamos que fosse apresentado e comunicado a população antes de efetuar qualquer
intervenção. Portanto, na forte convicção de sermos atendidos neste pleito, agradecemos a atenção.
Autoria: Vereador Charles Silva Gomes
REQUERIMENTO 101/2019 Solicito ao executivo que retire a placa de inauguração da Rua Santo Antônio do local
onde foi colocada..
Autoria: Vereadora Nilma Aparecida Silva

- Projetos de Lei 073 e 078/2019
- Projetos de Resolução 026/2019
- Requerimentos 098 a 102/2019
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