Ata da 105ª (centésima- quinta) Reunião Ordinária da primeira Sessão Legislativa
da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada no dia 22 (vinte e dois) de agosto
de dois mil e dezessete, às dezenove horas e quinze minutos, sob a Presidência
do Vereador Geraldo Pedro da Silva e com a presença dos Vereadores desta
Casa, com exceção da Vereadora Nilma Aparecida Silva, foi declarada aberta a
Reunião. Inicialmente o Vereador Secretário fez a leitura da Ata da Reunião
anterior, dada por aprovada pelo Presidente desta Câmara. Em seguida foram
apresentadas as seguintes proposições: 1 – Projeto de Lei nº 42/2017, que
“Autoriza o Executivo a implantar a política pública municipal de práticas
integrativas e complementares de saúde e dá outras providências”, de autoria da
Vereadora Nilma Aparecida Silva; 2 – Projeto de Resolução nº 08/2017, que
“Concede Medalha ao Mérito “Cônego Luiz Vieira da Silva”, de autoria do Vereador
Charles Silva Gomes; 3 – Indicações nºs 234, 235, 236 e 237/2017, de autoria da
Vereadora Nilma Aparecida Silva; 4 – Indicação nº 238/2017, de autoria do
Vereador José Irenildo Freires de Andrade; 5 – Requerimento nº 43/2017, de
autoria do Vereador José Irenildo Freires de Andrade. Após o Vereador Carlos
Roberto Rodrigues inscrito como orador falou que como Líder de governo esteve
no mês de julho acompanhando o Prefeito Hélio Márcio Campos, juntamente como
o Vice Prefeito Dr. Celso, o Secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado
de Minas Gerais, Murilo Valadares, o diretor geral do Departamento de Estradas
de Rodagem – DER-MG, Djaniro da Silva, o diretor de manutenção, Dirceu
Gomes, o gerente de tráfego e segurança viária, Anderson Tavares e o
coordenador regional de Ponte Nova, Edson Ivan, realizaram uma vistoria ao longo
da estrada real de Ouro Branco até a divisa com Ouro Preto e nesta oportunidade
o Vereador destacou a necessidade da intervenção do DER-MG, para melhorar as
ações de manutenção, limpeza e conservação da rodovia MG – 129 Estrada Real,
e alertou para necessidade de melhorar a sinalização especialmente com a
instalação de placas que alertam para presença de ciclistas e pedestres ao longo
da rodovia devido ao grande número de ciclistas e caminhantes que utilizam o
trecho entre Ouro Branco e Itatiaia para prática esportiva. Mencionou que nesta
segunda feira deparou como o sexto acidente de trânsito, no trecho entre Itatiaia e
Ouro Branco da estrada real. Disse que o governo estará mais uma vez discutindo
com a Diretoria do DER-MG uma solução que coíba o trânsito de carretas nesta
via. Abordou também sobre a carreta ODONTOSESC em Ouro Branco a partir do
dia 29 de agosto até 29 de novembro, para atender comunidades mineiras que não
têm acesso aos consultórios odontológicos. A carreta é adaptada com cadeiras
odontológicas e oferece as ações de saúde bucal de baixa e média complexidade.
Ato contínuo, o Sr. Presidente passou à 2ª Parte da Reunião - Ordem do Dia. Os
Vetos às Emendas nºs 05, 13, 15, 20 e 21 à Proposição de Lei nº 25/2017 foram
sobrestados a requerimento do Vereador Charles Silva Gomes. Em seguida os
Requerimentos de nºs 40 e 41/2017 obtiveram aprovação do Plenário. No
momento do pronunciamento popular fez uso da palavra o Tenente André Luiz
Resende Silva, sobre iluminação pública. O Vereador Charles Silva Gomes sugeriu

ao Presidente da Casa o encaminhamento de ofício com o nome de todos os
Vereadores para o Gerente da Cemig, objetivando solucionar o problema da
iluminação pública no Bairro Bandeirantes. Ato contínuo, o Sr. Presidente nomeou
Comissão Especial, composta pelos Vereadores José Irenildo Freires de Andrade,
Rodrigo Vieira Duarte e Carlos Roberto Pereira para emitir Parecer sobre o Projeto
de Resolução nº 08/2017. Finalizando o Sr. Presidente organizou a Ordem do Dia
da próxima Reunião Ordinária, dela fazendo parte o Requerimento nº 43/2017,
Vetos às Emendas à Proposição de Lei nº 25/2017, Projeto de Lei nº 42/2017 e o
Projeto de Resolução nº 08/2017. Às 20h15 foram encerrados os trabalhos. Para
constar, lavrou-se esta Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e Secretário da Mesa Diretora.
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