
                               ATA DA  2ª SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA  REALIZADA PELA CÂMARA  
MUNICIPAL  EM  28.02.2014.

Aos vinte e oito   dias do mês de fevereiro   , do ano de dois mil e 
quatorze, às 16  hs  e 30 min. , presentes todos os Vereadores  ,  teve 
inicio a 2ª Sessão Extraordinária do ano de 2014, presidida pelo novo 
Presidente  Ver.  José  Camilo  da  Silva  Junior  .   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  COMPLEMENTAR  001/2014 – Dispõe sobre a delimitação 
da  zona  de  expansão  urbana  do  bairro  Peitudos.  O  Ver.  Milton 
Silvestre  de  oliveira  pediu  apoio  dos  colegas  para  aprovação  do 
projeto  que será necessário  para a transformação do Peitudos em 
Distrito.  Em votação recebeu aprovação unânime.   2)PROJETO DE 
LEI  COMPLEMENTAR  002/2014 – Dispõe sobre a delimitação da 
zona de expansão urbana do bairro Caneleiras. O Vereador Antônio 
Constantini  tambem pediu apoio  aos colegas para  aprovação pois 
Caneleiras  merece transformar-se em Distrito.    3) DENÚNCIA  dos 
Srs.  José  Carlos  de  Paulo  e  Kleber  Luiz  Almeida  Hartung  para 
constituição de CPI para averiguação de possíveis irregularidades na 
contratação  de  serviços  e  reparos  de  maquinário  da  Prefeitura 
Municipal.  O Presidente da Câmara , Ver. José Camilo da Silva Junior 
esclareceu que  de acordo com o Decreto-Lei 201/1967 , artigo 5º, 
inciso  II  ,  deve-se  proceder  inicialmente   à  VOTAÇÃO  para  o 
acatamento   da  Denúncia,  que  deverá  ter  o  quorum  de  maioria 
simples,   quorum este  em que  o  Presidente  não  vota.   Passou  à 
Votação  que  resultou  em  3(  três)  votos  favoráveis  (  Vereadores 
Milton Silvestre de Oliveira, Antônio José Constantini e  Marcio Daniel 
Igídio),    e   7 (sete) votos contrários (Vereadores: Bruno Zucareli, 
Paulo Luiz Cantuária, André Paulino, José Maria de Paula, Luiz Gustavo 
Machado,  Roberto  Coltri,  Cícero  de  Lima  Braga.   O  Presidente 
declarou  o  arquivamento  da  Denúncia  mediante  o  resultado  da 
votação.   Não havendo mais nada a tratar,  a sessão foi encerrada às 
18 horas e eu, Roberto Coltri , Secretário, lavrei a presente ata que, 
após lida e aprovada , será assinada por mim e demais Vereadores. 
OURO FINO, 28 DE FEVEREIRO   DE 2014.                

                          

                         



                     


