
                               ATA DA  10ª SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA  REALIZADA PELA CÂMARA  
MUNICIPAL  EM  26.11.2014.

Aos vinte e seis dias  do mês de Novembro      , do ano de dois mil e
quatorze, às 15 horas  e 30 min. , ausente apenas o Ver. Luis Gustavo
Machado ,  teve inicio a 10ª Sessão Extraordinária do ano de 2014. O
Presidente da Câmara, Ver. José Camilo da Silva Junior esclareceu a
necessidade da presente sessão extraordinária, tendo em vista que
na  Pauta  há  projetos  de  importância,  como o  que  concede  o  14º
salário  aos  professores  municipais,  o  que  concede  verba  para  a
ACIAOF  para  os  enfeites  natalinos  de  rua  e  o  convênio  para  um
consórcio sobre iluminação pública.  Após leitura da Convocação e da
ata  da  sessão  anterior,  devidamente  aprovada,    passou-se  aos
assuntos da Pauta do Dia:  I) VOTAÇÃO:   1) PROJETO DE LEI 2.831
–   Autoriza o Município , através do Poder Executivo, a constituir e a
firmar convênio  com o Consórcio Público para a Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos –CPGIRS.  Exposto à votação, foi  aprovado SALVO
abstenção do Ver. André Paulino.   1)PROJETO DE LEI 2.832 – Dispõe
sobre  a  concessão  de  abono  de  incentivo  aos  profissionais  do
Magistério da rede pública municipal de ensino básico. Em votação,
foi aprovado por unanimidade.    2)PROJETO DE LEI 2.833 – Autoriza a
abertura  de  Crédito  Suplementar  –  Anulação  de  dotação  do
Orçamento  Municipal  para  o  corrente  exercício.  Aprovado  por
unanimidade.   3)PROJETO  DE  LEI  2.834 -  Autoriza  a  abertura  de
Crédito Suplementar – Anulação de dotação do Orçamento Municipal
para o corrente exercício.   Aprovado por unanimidade.  4)PROJETO
DE LEI 2.835 – Autoriza a inclusão de entidade de caráter cultural.
O  Presidente  da  Câmara  lembrou  que  essa  subvenção  para  os
enfeites  natalinos  deveria  ter  vindo  para  a  Câmara  antes,  pois
poderiam ter comprado os enfeites a preço mais barato, sugerindo ao
Prefeito que no ano que vem mande esta proposição já no mês de
Setermbro.  Em votação, foi  aprovado por unanimidade.  5)PROJETO
DE LEI 2.836 – Autoriza a inclusão de Ação em Programa do PPA e a
abertura de Crédito Especial em favor da Divisão de Cultura, no valor
de  R$20.000,00  para  o  fim  que  especifica.   Aprovado  por
unanimidade.  6)PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  010/2014 –Altera  o
artigo  4º  da  Resolução  007/2014,  que  dispõe  sobre  a  Escola  do
Legislativo  “Vereador Salvador Franceli Sobrinho “.   Aprovado por
unanimidade.     Não  havendo  mais  nada  a  tratar,   a  sessão  foi
encerrada às 16 horas e 20 minutos  e eu, Roberto Coltri , Secretário,
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada , será assinada por
mim e demais Vereadores.  OURO FINO, 26 DE NOVEMBRO   DE 2014.
                          

                         



                     


