
Ata da 1ª Audiência Pública realizada pela Câmara Municipal em 05 de maio de 

2014,às 20:00 com fim especifico de tratar sobre  Sabatina ao Secretariado da 

Prefeitura  com o Encarregado de Esporte.

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil  e quatorze a Câmara 

Municipal de Ouro Fino realizou sua 1ª audiência pública para tratar sobre 

Sabatina ao Secretariado da Prefeitura com o Encarregado de Esporte Sr. 

Mauro Assis, esteve ausente o Ver. Paulo Luis Cantuária. O Presidente da 

Câmara Ver. José Camilo da Silva Júnior declarou aberta a sessão,solicitou 

do Secretário da mesa vereador Roberto Coltri a leitura da convocação do dia 

e o oficio onde foi  convocado o Ilmo. Sr.  Mauro Assis.Logo em seguida o 

presidente solicitou que fosse fornecido aos presentes um questionários de 

perguntas  e  sugestões  para  que  fossem  preenchidos  e  em  seguida  a 

assessora  parlamentar  estará  recolhendo.Passou-se  ao  primeiro  momento 

onde foi  concedida a palavra ao expositor da noite o Ilmo.Sr. Mauro Assis 

Encarregado de Esporte.Já no segundo momento foi concedida a palavra aos 

vereadores  que  teceram  suas  considerações  e  fizerem  perguntas  ao 

expositor,  onde  usou  da  palavras  os  vereadores,  Bruno  Zucareli,  Milton 

Silvestre de Oliveira,Antonio José Constantini, André Paulino, José Maria de 

Paula, Márcio Daniel Igídio,Luis Gustavo Machado,Roberto Coltri, Cícero de 

Lima Braga,e pelo Presidente José Camilo da Silva Júnior, as perguntas feitas 

foram  todas  respondidas  pelo  expositor.No  terceiro  momento   foi  aberto 

debate  entre  a  plateia  destacando  as  pessoas  inscritas  sendo  o  Sr.  Luiz 

Carlos Ribeiro,Wagner Luiz de Almeida e Francisney Machado rezende.No 

quarto  momento  passaram  à  apresentação  e  votação  dos  requerimentos, 

sendo  os  seguintes  pedidos:1 Instituição  no  âmbito  Municipal  do  Projeto 

Academia ao ar livre, consistente na orientação por profissional qualificado 

para exercício de atividade, como musculação, alongamento, ginástica aberto 

ao público em geral;2-Agilidade na implantação do sistema de câmeras de 

vigilância,  ou  colocação  de  vigias  nas  praças  esportivas  do  Município,3-

Melhorias no ginásio e incentivo aos trabalhadores da área;4-Melhorias na 

academia  ao  ar  livre   e  construção  da  pista  de  skate  para  o  Bairro  dos 

Palomos;5-Revisão  do  Plano  de  Cargos  e  salários,  que  se  estenda  ao 



esporte;6-Contratação  de  monitores,  instrutores  ou  professor  da  área  de 

educação  física  para  atender  a  demanda  do  Município,  também  o 

fornecimento de materiais esportivos;7-Reforma da quadras já existentes;8-

Construção  de  banheiros  e  vestiários  nas  quadras  públicas  municipais;9-

Construção de ciclo via e de via de caminhada para o Bairro dos Palomos;10-

Esforços  para  implantação  do  Conselho  Municipal  de  Esporte  e  a 

consequente implantação do ICMS Esportivo;11-Para o deputado Dalmo foi 

solicitado agilidade na implantação da academia ao ar livre no Bairro Jardim 

Ouro verde;12-Para o deputado Rodrigo Grilo solicitando academia ao ar livre 

para os Bairros Peitudos e BNH Novo; 13-Para o departamento de obras do 

Município foi solicitado que seja encaminhado com urgência o projeto da Pista 

de skate do Bairro BNH Velho, todos os requerimentos foram aprovados por 

unanimidade.O presidente solicitou que todos presentes assinassem o livro 

de  presença.Não  havendo  mais  nada  a  ser  tratado  declarou  encerrada  a 

sessão  às  23:25.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, 05 de maio de 2014.  


