Ata da 10ª (décima) Reunião Ordinária da segunda Sessão Legislativa
da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada no dia 17 (dezessete)
de abril de dois mil e dezoito, às dezenove horas e quinze minutos, sob
a Presidência do Vereador Carlos Roberto Pereira e com a presença
dos Vereadores desta Casa, com exceção do Vereador Leandro
Marcelo Souza, foi declarada aberta a Reunião. Primeiramente o
Vereador Secretári fez a leitura da Ata da Reunião anterior, dada por
aprovada pelo Presidente desta Câmara. Em seguida foi lido o
expediente e apresentadas as seguintes proposições: 1 – Projeto de
Lei nº 20/2018, que “Dispõe sobre a revisão geral e anual dos
vencimentos dos servidores do Poder Legislativo e do subsídio dos
vereadores e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora; 2 –
Projeto de Lei nº 27/2018, que “Altera a Lei 1543, de 27 de abril de
2006 que concede vale-transporte aos servidores públicos municipais e
outros, e dá outras providências”, de autoria do Executivo; 3 – Projeto
de Lei nº 28/2018, que “Fixa, para o exercício de 2018, o valor do
auxílio alimentação instituído pela Lei Municipal nº 1587, de 14 de
março de 2007, e dá outras providências”, de autoria do Executivo; 4 –
Projeto de Lei nº 29/2018, que “Dispõe sobre a revisão geral da
remuneração dos servidores públicos efetivos e comissionados e do
pessoal contratado do Poder Executivo, para exercício de 2018, e dá
outras providências”, de autoria do Executivo; 5 - Projeto de Lei nº
30/2018, que “Altera a Lei 1617/2007 vale alimentação e regulamenta a
gratificação dos membros da Comissão de Licitação, da equipe de
pregão e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora; 3 –
Indicações nºs 77, 78 e 79/2018, de autoria do Vereador José Irenildo
Freires de Andrade; 4 – Requerimentos nºs 41, 42, 43 e 45/2018, de
autoria da Vereadora Nilma Aparecida Silva; 5 – Requerimento nº
44/2018, de
autoria do Vereador Leandro Marcelo Souza. Ato
contínuo, o Sr. Presidente passou à 2ª Parte da Reunião - Ordem do
Dia. A Comissão competente não apresentou o Parecer do Projeto de
Lei nº 20/2018. Após o Projeto de Lei nº 21/2018 foi aprovado por
unanimidade em 1ª e 2ª discussão e votação, com dispensa de
interstício por solicitação do Vereador Charles Silva Gomes, bem como
em sua Redação Final. Em seguida a Comissão de Legislação, Justiça
e Redação apresentou Parecer favorável aos Projetos de Lei nº 22 e
23/2018, e a Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e
Tomada de Contas ofereceu o seu Parecer também favorável ao
Projeto de Lei nº 23/2018. Os Projetos acima citados foram aprovados
por unanimidade em 1ª e 2ª discussão e votação, com dispensa de

interstício por solicitação do Vereador Charles Silva Gomes, bem como
em suas Redações Finais. Em seguida o Vereador Geraldo Pedro da
Silva solicitou “vista” do Projeto de Lei nº 24/2018, concedida pelo
Presidente desta Casa. Os Requerimentos de nºs 32, 33, 35, 36 e
37/2018 continuam sobrestados. O Requerimento nº 40/2018 foi
retirado pela sua propositora. Foi solicitada “vista” as Indicações
constantes da Ordem do Dia desta Reunião, pelo Vereador Charles
Silva Gomes. Ato contínuo no momento do Pronunciamento Popular,
fizeram uso da palavra a Sra. Heloisa Gama Neto, sobre saúde mental;
a Sra. Patrícia Dias de Castro, sobre saúde na escola e a Sra. Evani
Cristina Teixeira, sobre o Centro de
Atenção Psicossocial.
Finalizando o Sr. Presidente organizou a Ordem do Dia da próxima
Reunião Ordinária, dela fazendo parte Projetos de Lei nºs 20, 24, 26,
27, 28, 29 e 30/2018, as Indicações do nº 68 a 79/2018 e os
Requerimentos nºs 32, 33, 35, 36, 37, 41 a 45/2018. Às 21h30 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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