
                               ATA DA  9ª SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA  REALIZADA PELA

                              CÂMARA  MUNICIPAL  EM  
13.08.2013.

Aos treze   dias do mês de agosto , do ano de dois mil e treze, 
às 18 hs  , ausente apenas o Ver. Márcio Daniel Igídio ,  teve 
inicio  a  9ª  Sessão  Extraordinária  do  ano.   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 2.730 –   Autoriza aquisição 
de  imóvel  pelo  Municipio  e  dá  outras  providências.   O  Ver. 
Milton  falou  da  importância  do  terreno  para  ampliação  do 
cemitério, pois não há mais lugar para enterrar ninguém. O Ver. 
Antônio Constantini levantou a questão do valor ser muito alto e 
não  ter  a  localização  .  O  Presidente  da  Câmara,  Ver.  Bruno 
Zucareli suspendeu a sessão para a verificação dos documentos 
do projeto.    Reiniciada a  sessão,  o Projeto  de Lei  2.730 foi 
exposto  à  votação,  sendo  aprovado,  salvo  abstenções  dos 
Vereadores Constantini e Machado. 2)PROJETO DE LEI 2.731 - 
Autoriza  a permuta de imóvel  pelo Município.  Os Vereadores 
Milton, André e Camilo elogiaram a iniciativa para duplicação da 
Av.  Perimetral.  O  Ver.  Constantini  questionou  a  troca  de 
terrenos sendo ambos de preservação ambiental.  Em votação , 
o  projeto  foi   aprovado salvo abstenção do Ver.  Constantini. 
3)PROJETO DE LEI 2.732 – Autoriza aquisição de imóvel pelo 
município.  Os  Vereadores  Milton,  Roberto,  Constantini,  José 
Maria , André , Luiz Gustavo e Bruno elogiaram o projeto que 
será para a construção de um complexo esportivo no campo do 
Gargatá,  lembrando  que  o  investimento  no  esporte  deve  se 
estender  para outros  locais,  como o Campo do Alto,  Ginásio 
Poliesportivo.  Agradeceram  aos  deputados  Dalmo  e  Eros 
Biondini e o Ver. Camilo que lutou pela conquista.  Em votação, 
recebeu  aprovação  unânime.   4)  PROJETO DE LEI  2733  – 
Autoriza  o  municipio  a  contratar  com  a  Caixa  Economica 
Federal operações de crédito com outorga de garantia. O Ver. 
Constantini explicou que essa operação vem do PAC2 que é um 
programa do Governo Federal e tem sido muito bem sucedido. 
Em votação,  foi  aprovado por  unanimidade.     Não havendo 
mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 18 h e 50 min. , e 
eu  André  Paulino,  Secretário,  lavrei  a  presente  ata  que será 
assinada  por  mim e  demais  Vereadores.  OURO FINO,  13  DE 
AGOSTO  DE 2013


