
          

                     ATA DA  5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA PELA CÂMARA  MUNICIPAL  EM  
03.06.2015.

Aos  três     dias do mês de junho   , do ano de dois mil e quinze, às 14  hs  ,  
presentes todos os Vereadores,  teve inicio a 5ª 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 
COMPLEMENTAR 017/2015 -  Demarca Zona Especial de interesse Social 
– ZEIS, no bairro Gargatá no Município de Ouro Fino e estabelece outras 
providências.  O  Ver.  Antonio  José  Constantini  demonstrou  sua satisfação 
pelo projeto que cria condições para a ajuda do Governo Federal, com a 
construção  de  casas  populares.    O  Ver.  José  Camilo  da  Silva  Junior 
comentou  que  não  se  deve  esquecer  a  participação  da  Câmara  nesta 
conquista, pois sem a aprovação dos Vereadores não seria possível essa 
realização dos sonhos de todo mundo, que é ter sua própria moradia. O 
Presidente  da  Câmara  parabenizou  essa  grande  conquista  do  Executivo 
junto com o Governo Federal e a participação dos Vereadores.   Em votação, 
recebeu aprovação unânime.      2)PROJETO DE LEI  2.865 -  Dispõe sobre 
a participação do Municipio de Ouro Fino  no Programa de Habitação Popular 
–  Entidades –  Minha Casa  Minha Vida,  autoriza  a  doação  de  imóveis  de 
propriedade  do  município  a  famílias  de  baixa  renda  e  dá  outras 
providências.  O Ver. André Paulino manifestou sua satisfação em votar esse 
projeto que irá beneficiar 150 familias.  O Ver. Bruno Zucareli  comentou 
que  os  Vereadores  são  co-autores  deste  projeto  e  portanto  lembrou  da 
necessidade  de  se  fiscalizar  como  será  feita  a  triagem  e  escolha  dos 
contemplados  com  a  casa  própria.   O  Ver.  Milton  Silvestre  de  Oliveira 
comentou  que  irá  fiscalizar  principalmente  a  qualidade  da  construção. 
Exposto em votação recebeu a aprovação unânime.         Não havendo 
mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 15  horas e 10 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, 03  DE JUNHO DE 2015.                
                          

                         

                     


