
          

                     ATA DA  3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA PELA CÂMARA  MUNICIPAL  EM  
12.02.2015.

Aos  doze    dias do mês de fevereiro   , do ano de dois mil e quinze, às 18
hs  , presentes todos os Vereadores,  teve inicio a 3ª 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:  I) VOTAÇÃO:   1)PROJETO DE
LEI 2.846 –  Dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do Bem Estar e do
Sossego  Público.   Logo  após  a  leitura  do  Projeto  foram  lidos  a
Recomendação Ministerial sugerindo a retirada do Projeto por se encontrar
com algumas falhas ,  e do Parecer  do Departamento Jurídico da Câmara
Municipal acompanhando o parecer do Ministério Público.  O Presidente da
Câmara expôs ao Plenário para votação,  tendo sido acatado o pedido de
retirado  pela  unanimidade  dos  votos.    2)  PROJETO  DE  DECRETO
LELGISLATIVO 001/2015 –  Denomina de Rua Vicentina Ribeiro Vicente, a
Rua que tem 399 m de extensão , paralela à Rua Joaquim Chavasco, nesta
cidade. O autor do Projeto , Ver. José Maria de Paula solicitou ao Presidente a
retirada  da  proposição  ,  pois  os  familiares  da homenageada  já  estavam
convidados para comparecer na sessão ordinária do dia 23 de fevereiro.  Foi
acatado o pedido.      3)PROJETO DE DECRETO LELGISLATIVO 002/2015
–   Concede Titulo  de Cidadã  honorária  ourofinense  à  Ilma.  Sra.  Renata
Eitelwein Bueno. O Ver.  Bruno Zucareli,  autor do Projeto também pediu a
retirada para melhores adequações.      4)REQUERIMENTO 002/2015 –
retomada do campo de futebol da Capelinha.   O autor do Projeto , Vereador
Paulo Luis Cantuária pediu a aprovação dos colegas,sendo  aprovado por
unanimidade.   .       Não havendo mais nada a tratar,  a sessão foi
encerrada às 18  horas e 50 minutos e eu, Antônio José Constantini,
Secretário,  lavrei  a  presente ata  que,  após lida  e  aprovada ,  será
assinada  por  mim  e  demais  Vereadores.   OURO  FINO,  12  DE
FEVEREIRO   DE 2015.                
                          

                         

                     


