
                               ATA DA  5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  REALIZADA PELA 

                              CÂMARA  MUNICIPAL  EM 26.03.2013. 

Aos vinte e seis  dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às 18 horas 
,presentes todos os Vereadores ,  teve inicio a 5ª Sessão Extraordinária do ano.  
Após leitura da Convocação , foi lida e aprovada a ata da sessão anterior.  
Passou-se aos assuntos da Pauta do Dia:  I) VOTAÇÃO:  1) PROJETO DE 
RESOLUÇÃO  04/2013 – Institui o Programa “Informática para todos “ na 
Câmara Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais.   O Vereador Milton 
Silvestre elogiou a iniciativa do Presidente da Câmara, pois a Informática deve 
ser estendida para todos  e cada dia temos que evoluir mais.  O Presidente da 
Câmara, Ver. Bruno Zucareli  , agradeceu as  palavras do colega Milton e disse 
que o Projeto é um projeto da Câmara , disponibilizando esse serviço a todos e 
futuramente pretende viabilizar um convênio com as escolas , com o grupo da 
3ª Idade, pois esse é o novo modelo de Câmara.   Exposto à votação, recebeu 
aprovação unânime.  2) PROJETO DE RESOLUÇÃO 005/2013 – Repassa a 
quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) aos cofres da Prefeitura Municipal de 
Ouro Fino, Estado de Minas Gerais.  O Ver. Milton Silvestre que essa verba é 
para ajudar um pouco a Prefeitura nessa situação difícil, sugerindo que de 
utilize para consertar o maquinário.  O Ver. Antônio Constantini  comentou que 
o dinheiro é pouco mas se trabalhar com as prioridades , do pouco se faz 
muito. Disse não ser muito a favor do repasse pois a Câmara está precisando de 
reparos também com urgência  O Ver. André Paulino disse que essa atitude é 
uma prova do canal aberto com o Executivo, porem espera-se que seja dos dois 
lados, pois o Prefeito deve estar atento aos pedidos dos Vereadores, que 
representam o povo.  O Presidente da Câmara , Ver. Bruno Zucareli lembrou 
que as devoluções feitas em outros mandatos nunca foram feitas através de 
leis como está sendo feito agora  e com a aquiescência dos Vereadores. Embora 
haja comentários de que a Câmara tem muito dinheiro, esclareceu que temos 
recebido 3.17% do repasse, sendo que teríamos direito a 6%. Disse que espera 
que se use da melhor maneira possível.  Em votação recebeu aprovação 
unânime. Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 18 h e 30 
min. , e eu André Paulino, Secretário, lavrei a presente ata que será assinada 
por mim e demais Vereadores.  


