
Ata  da  5ª  Audiência  Pública  realizada  pela  Câmara  Municipal  em  03  de 

dezembro de 2013,às 20:00 com fim especifico de tratar sobre  Sabatina ao 

Secretariado da Prefeitura  com o Coordenador de Cultura.

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze a Câmara 

Municipal  de  Ouro Fino  realizou sua 5ª  audiência  pública  para tratar  sobre 

Sabatina  ao  Secretariado  da  Prefeitura  com o  Coordenador  de  Cultura  Sr. 

Dorival  Geraldo  dos  Santos  Júnior,  esteve  ausente  os  Vers.  Paulo  Luis 

Cantuária,Luis Gustavo Machado, Márcio Daniel Igidio, José Camilo da Silva 

Júnior e André Paulino. O Presidente da Câmara Ver. Bruno Zucareli declarou 

aberta a sessão,solicitou do Suplente de Secretário da mesa vereador Milton 

Silvestre  de  Oliveira  a  leitura  da  convocação  do  dia  e  o  oficio  onde  foi  

convocado o Ilmo.  Sr.  Dorival  Geraldo dos Santos Júnior.Solicitou ainda do 

secretário a leitura da correspondência pertinente ao assunto em pauta.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. Dorival  

Geraldo  dos  Santos  Júnior  Coordenador  de  Cultura  do  Município.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,  Roberto  Coltri,  Antonio  José  Cosntantini,José  Maria  de  Paula, 

Cícero de Lima Braga,Milton Silvestre de Oliveira,Bruno Zucareli, as perguntas 

feitas foram todas respondidas pelo expositor.No terceiro momento  foi aberto 

debate entre a plateia e o expositor não havendo manifestação por parte da 

plateia.No  quarto  momento  passaram  à  apresentação  e  votação  dos 

requerimentos,  sendo  os  seguintes  pedidos:1-Possibilidade  de  retornar  o 

Ourofinense Ausente; 2-Aquisição de som para a oficina de teatro; 3-Inclusão 

no currículo escolar da disciplina iniciação teatral; 4-Aquisição de instrumento 

para formação da fanfarra da Escola de Crisólia e complementação das demais 

fanfarras.5-Aquisição  de  pedalinhos  para  o  Lago  dos  Palomos  bem  como 

bicicletas  de  passeio.Exposto  a  votação  receberam  aprovação  unanime  e 

encaminhados  ao  Coordenador  de  Cultura,Sr.Dorival  Geraldo  dos  Snatos 



Júnior.O  presidente  solicitou  que  todos  presentes  assinassem  o  livro  de 

presença e convidou a todos para próxima audiência pública com a comissão 

de  Trânsito  no  dia  11  de  dezembro  às  20:00  e  convidou  também  para 

inauguração  da  Sala  de  Identificação  Sr.  Demétrio  Ribeiro  Silva  e  para  a 

reestruturação  da  Reforma  da  Câmara  que  se  realizaram  no  dia  16  de 

dezembro  de  2013  às  17:00  horas..Não  havendo  mais  nada  a  ser  tratado 

declarou encerrada a sessão às 22:55.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 dezembro 2013.  


