
ATA DA 12ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
PELA CÂMARA  MUNICIPAL  EM 01/12/2015.

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 18  hs, ausentes
os  Vereadores  Cícero  de  Lima  Braga  e  Roberto  Coltri,  teve  inicio  a  12ª  Sessão
Extraordinária do ano de 2015, presidida pelo  Presidente Ver. Márcio Daniel Igídio .
Após  leitura  da  Convocação  e  da  ata  da  sessão  anterior,  devidamente  aprovada,
passou-se  aos  assuntos  da  Pauta  do  Dia:  APRESENTAÇÃO: 1)PROJETO  DE
RESOLUÇÃO Nº 12/2015- Denomina de “Vereador Antonio Olinto Alves” a Sala das
Sessões  da  Câmara  dos  Vereadores  de  Ouro  Fino(MG)  e  dá  outras
providências.VOTAÇÃO: 1)PROJETO DE LEI Nº 2899/2015-Institui o novo plano de
cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Ouro Fino,
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.Deixado a palavra livre o vereador
José  Camilo da Silva Júnior relatou que a comissão de justiça,finanças e redação final
e o procurador jurídico esclareceram que o conteúdo é necessário,porém há alguns
ajustes  a  ser  feito  com  os  vereadores  para  que  possa  ser  votado  no  2º  turno
corretamente.Exposto a votação foi  aprovado em 1º turno por 8 votos favoráveis,1

voto contrario do vereador Luís Gustavo Machado.VOTAÇÃO EM REGIME
DE URGÊNCIA: 1)Emenda 01/2015 ao Projeto de Lei nº 2902/2015-Dispõe

sobre a autorização para firmar termo de cooperação mútua entre o Município  de
Ouro Fino,MG e a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ouro Fino-
MG  e  dá  outras  providência.Concedido  a  palavra  livre  o  vereador  Antonio  José
Constantini fez uso e esclareceu que o referido projeto tinha sido retirado da pauta por
ele devido a alguns pontos que não estavam esclarecidos e também pela comissão de
justiça ter avaliado e ter pedido reunião com a associação dos Catadores de  Materiais
Recicláveis  e  com a  procuradoria  do  município,que  ocorreu  na  Câmara  Municipal
estando presente a Drª Daniela advogada da prefeitura e alguns representantes da
associação  que esclareceu os  pontos,  por  essa razão foi  feita  a  emenda para as
adequações que se fizeram necessária.Exposto a votação e emenda foi aprovada por
unanimidade.2)PROJETO  DE  LEI  Nº  2902/2015-Dispõe  sobre  a  autorização  para
firmar termo de cooperação mútua entre o Município  de Ouro Fino,MG e a Associação
dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ouro Fino-MG e dá outras providências.
Fez uso da palavra o Vereador Antonio José Constantini que disse que está previsto
em  lei  a  necessidade  do  projeto  e  a  importância  para  o  Município  desse
projeto.Exposto a votação recebeu aprovação unânime.3)PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 029/2015- Denomina de Avenida “José Roberto da Silva” a estrada
de leito natural que se inicia na altura do nº 1817 da Rua Manoel Jesuíno de Carvalho
e se prolonga até o fim do período urbano do Município de Ouro Fino-MG.Aprovado
por unanimidade.Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 19 horas
e 10 minutos e eu, Cícero de Lima Braga , Secretário, lavrei a presente ata que, após
lida  e  aprovada,será  assinada  por  mim e  demais  Vereadores.OURO  FINO,01  DE
DEZEMBRO  DE 2015.                
                          

                         




