
Ata da 1ª Audiência Pública realizada pela Câmara Municipal em 03 de junho 
de 2013,às 20:00 com fim especifico de tratar sobre  Segurança Pública. 
 
 
 
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e treze a Câmara Municipal 
de Ouro Fino realizou sua primeira audiência pública para tratar sobre a 
segurança pública no município. O Presidente da Câmara Ver. Bruno Zucareli 
declarou aberta sessão e solicitou do Secretário da Mesa Ver. André Paulino a 
leitura de um versículo das escrituras sagradas e também a leitura da pauta do 
dia. Em seguida anunciou as autoridades presentes e solicitou a todos que 
entoasse o Hino Nacional Brasileiro. Dando continuidade passou a palavra ao 
Ver. José Camilo da Silva Júnior Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, Defesa do Consumidor e Assistência Social para que conduzisse os 
trabalhos da noite. O presidente da Comissão José Camilo fez explanação 
sobre Segurança Pública,e solicitou da Assessora Parlamentar Simone que 
colhesse  as assinaturas dos interessados em fazer uso da palavra.Em seguida 
passou-se ao  primeiro momento onde foi concedida a palavra aos expositores 
convidados Senhor Dr.Robson Eduardo Brandão Krepp Presidente do Consep, 
Waldir Jorge Pelarico Júnior Delegado de Policia,Luciano Rodrigo da Silva 
Ferreira Presidente do Nusep Crisólia,Capitão Oldair Aparecido de Freitas 
Comandante da 137º Cia da Policia Militar.No segundo momento foi concedida 
a palavra aos vereadores que teceram suas considerações fazendo uso o 
vereador Milton Silvestre de Oliveira,Roberto Coltri,Paulo Luiz Cantuária, 
Antonio José Constantini,José Maria de Paula,André Paulino,Bruno Zucareli e 
José Camilo da Silva Júnior.Em seguida no terceiro momento abriu debate 
destacando as pessoas inscritas sendo o Prefeito Municipal Mauricio Lemes de 
Carvalho,Antonio Carlos Franceli Assessor do Deputado Dalmo, e Silvana 
Prado Souza Garcia Procuradora do Município.No quarto momento passou a 
apresentação e votação dos requerimentos sendo o primeiro direcionado ao 
Governador de Minas Antonio Augusto Junho Anastásia solicitando Aumento 
Efetivo da Policia Militar em Ouro Fino,requerimento ao Capitão Oldair 
solicitando Intensificação no Patrulhamento próximo as escolas,Intensificação 
no Patrulhamento do Bairro Jardim Aeroporto e no Centro Cultural e ao Prefeito 
Mauricio solicitando Celebração de Convênio com Instituições que cuidam de 
dependentes químicos, após feito os requerimentos recebeu votação unânime 
pelos vereadores e foi encaminhado aos responsáveis. Dando continuidade o 
Presidente da Comissão José Camilo da Silva Júnior retornou a palavra ao 
Presidente da Câmara Ver. Bruno Zucareli que convidou a todos para participar 
da sessão ordinária no dia 10 de junho e também para participarem da 
inauguração do Cine Câmara dia 07 de junho, e solicitou a todos que 
registrassem suas assinaturas no livro de presença. Não havendo mais nada a 
ser tratado declarou encerrada a sessão 23:00.E eu, Simone Andréia Capacci 
Sarapu,Assessora Parlamentar,lavrei a presente ata que, após lida e aprovada 
será assinada por mim e demais vereadores.Ouro Fino,03 de junho de 2013.   
 


