
 

 

 

                                          ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 

                                       PELA CÂMARA MUNICIPAL EM 16.01.2013. 
 

Aos  dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às 17 horas, no salão 

nobre da Câmara Municipal , presentes todos os Vereadores, teve inicio a 3ª Sessão 

Extraordinária do ano.   Após a leitura  da Convocação do Dia , foi lida e aprovada a ata 

da sessão anterior.  Logo a seguir passou-se aos assuntos da Pauta do Dia: I) 

VOTAÇÃO: 1) PROJETO DE LEI 2698/2013 – Dispõe sobre a transferência de bens 

imóveis  usados de propriedade do Poder Legislativo para a Prefeitura Municipal de 

Ouro Fino, Estado de Minas Gerais.   Exposto à votação recebeu aprovação unânime.  

2) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2013 – Institui no âmbito do Poder Legislativo 

o Programa Câmara Itinerante.  O Ver. José Camilo da Silva Junior ponderou sobre o 

conteúdo do Regimento Interno onde se diz que as sessões ordinárias e extraordinárias 

não podem ser realizadas fora do recinto da Câmara, no entanto este Programa da 

Câmara Itinerante não se equipara as sessões mencionadas, portanto , não há 

irregularidades na Resolução. Falou da importância de ir às comunidades para colher as 

demandas, embora não estejam indo para  resolver, apenas levar essas demandas ao 

conhecimento do Executivo , pois os Vereadores não são mini prefeitos. Quando da 

elaboração da Portaria para regulamentação do programa, todos os Vereadores deverão 

participar. Parabenizou o Presidente Bruno.   O Ver. Antonio José Constantini reforçou 

as colocações do colega Camilo para tomar cuidado de explicar ao povo a função do 

Vereador, transformando essa ação apenas em mais uma forma reivindicadora. Falou 

também que espera democratização na elaboração da Portaria que regulamenta o 

Programa da Câmara Itinerante.    O Presidente da Câmara, Ver. Bruno Zucareli 

agradeceu a colaboração e apoio dos colegas, explicando que a idéia é promover uma 

maior aproximação com o povo, fazer uma verdadeira ponte entre o povo e o Executivo, 

pois a Câmara precisa revolucionar a política.  Esclareceu que essas sessões não serão 

obrigatórias as presenças mas conta com os Vereadores na assiduidade, pois será feita 

uma agenda e os Vereadores opinam sobre os bairros.  Em votação , foi aprovada por 

unanimidade.  Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 17 horas e  45 

minutos e eu, André Paulino, Secretário, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será 

assinada por mim e demais Vereadores.  OURO FINO, 16 DE JANEIRO DE 2013. 

 

 

 


