ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA PELA
CÂMARA MUNICIPAL EM 09/03/2016
Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 19:00 hs ,
presente todos os vereadores, teve inicio a 3ª Sessão Extraordinária do
ano,Presidente pelo Presidente Bruno Zucareli. Após leitura da Convocação e
da ata da sessão anterior, devidamente aprovada, passou-se aos assuntos da
Pauta do Dia: VOTAÇÂO:1)PROJETO DE LEI Nº 2.928/2016- Obriga o
fornecedor de produtos e serviços a afixar, nas dependências de seu
estabelecimento,informações relativas aos órgãos públicos de defesa do
consumidor, bem como dispõe sobre a dimensão mínimas dos cartazes de
afixação obrigatória em estabelecimento comerciais do Município de Ouro
Fino,Estado de Minas Gerais e dá outras providências.Aprovado por
unanimidade.VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA: 1)PROJETO DE LEI Nº
2930/2016-Dispõe sobre a criação extinção de cargos do Poder Legislativo
Municipal de Ouro Fino-MG e dá outras providências.Deixado a palavra livre o
ver. Bruno explicou que se faz necessário as adequações no corpo legislativo
pelo fato de ter aumento os trabalhos e que não está empregando mais
servidores e sim fazendo um remanejamento de servidores.Exposto a votação
foi aprovado por unanimidade.2)PROJETO DE LEI Nº 2931/2016-Transforma
cargos de provimento em comissão em cargo de provimento efetivo e dá outras
providências.Aprovado por uanimidade.3)PROJETO DE LEI Nº 2932/2016Torna obrigatório afixar em lugar visível o informativo Câmara “ A VOZ DO
CIDADÃO” conforme menciona.Deixado a palavra livre os vereadores Antonio
José Constantini e Roberto Coltri perguntaram ao Presidente o porque que até
o momento não tinha sido realizado a voz do legislativo pela rádio difusora e o
ver.Bruno esclareceu que a sua meta é a publicidade mais que por motivos
impostos pela mudanças na lei não poderão realizar porque a publicidade nos
últimos 3 anos era que acompanhasse os 3 primeiros meses e agora passou a
ser dos 3 últimos anos para 6 meses não podendo gastar com publicidade
devendo assim a se adequar a legislação.Exposto a votação foi aprovado por
unanimidade.4)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 06/2016-Dispõe
sobre o título de cidadão honorário ourofinense ao Ilmo.Sr. Senhor Kenichi
Haegawa.Concedida a palavra o ver.José Camilo explicou o porque o Senhor

Kenichi é merecedor de receber essa honraria.Exposto a votação foi aprovado
por unanimidade.5) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2016Denomina de José Ribeiro de Almeida a Rua “S” localizado o Loteamento
Palomos 3.Aprovado por unanimidade.6)REQUERIMENTO Nº 02/2016-Requer
envio de expediente ao Ilmo.Sr. Diretor de Municipal de Educação solicitando
informações e documentos.Aprovado por unanimidade.7)REQUERIMENTO Nº
03/2016-Requer cópia das atas realizadas pelo Conselho do FUNDEB durante
os últimos 3 anos.Aprovado por unanimidade.8)REQUERIMENTO 04/2016Requer cópia das atas realizadas pelo Conselho de Municipal de Educação
durante os últimos 3 anos.Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada
a se tratar,a sessão foi encerrada às 20:08 e o Secretário da vereador André
Paulino, Secretário, lavrou a presente ata que, após lida e aprovada será
assinada por ele e pelos demais Vereadores. OURO FINO, 09 DE MARÇO DE
2016.

