Ata da 1ª (primeira) Reunião Extraordinária da terceira Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco. Às 15h15 do dia
25 (vinte e cinco) de janeiro de dois mil e dezenove, sob a
Presidência do Vereador Leandro Marcelo Souza, e com a
presença dos Vereadores desta Casa, com exceção dos
Vereadores Rodrigo Vieira Duarte e Geraldo Pedro da Silva foi
declarada aberta a Reunião. Primeiramente, o Vereador Secretário,
Reinaldo Nolasco da Silva, efetuou a leitura da Ata da Reunião
anterior, dada por aprovada pelo Presidente desta Casa. Após
foram apresentadas as seguintes Proposições: 1- Projeto de Lei nº
01/2019, que “ Dispõe sobre a necessidade de promover o acesso a
informação para os deficientes visuais, nas redes sociais, através
da utilização de audiodescrição de imagens”, de autoria do
Vereador Rodrigo Vieira Duarte; 2 – Projeto de Lei nº 02/2019, que “
Altera a Lei nº 2.301/2018 que dispõe sobre a reestruturação do
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento do Poder Legislativo
Municipal de Ouro Branco e dá outras providências”, de autoria da
Mesa Diretora desta Casa; 3 – Projeto de Resolução n° 01/2019,
que “ Altera a Resolução 04/2018 que dispõe sobre a criação de
programas no âmbito da Câmara Municipal de Ouro Branco e dá
outras providências”, de autoria da Mesa Diretora desta Casa. Em
seguida foi aprovado em 1ª e 2ª discussão e votação, com dispensa
de interstício a pedido do Vereador Carlos Roberto Pereira, o
Projeto de Lei nº 77/2018, recebendo o voto contrário do Vereador
Charles Silva Gomes. O referido Projeto também foi aprovado em
Redação Final. Após a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
e de Educação, Cultura, Assistência Social e Saúde emitiram
Parecer favorável ao Projeto de Lei nº 01/2019, aprovado por
unanimidade em 1ª e 2ª discussão e votação, com dispensa de
interstício a pedido do Vereador Carlos Roberto Pereira, bem como
em sua Redação Final. Quanto ao Projeto de Lei nº 02/2019 e o
Projeto de Resolução nº 01/2019, foi solicitado “vista” pelo Vereador
Charles Silva Gomes, prontamente concedida pelo Presidente desta
Casa. Ato contínuo o Sr. Presidente organizou a Ordem do Dia da
próxima Reunião Extraordinária, que será realizada no dia 28 do
corrente, às 15h, dela fazendo parte o Projeto de Lei nº 02/2019 e
o Projeto de Resolução nº01/2019. Às 15h35 nada mais havendo a

tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Reunião. Para
constar, lavrou-se esta Ata, que, após lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente e Secretário.
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