Ata da 34ª (trigésima quarta) Reunião Ordinária da segunda Sessão Legislativa da
Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada no dia 13 de novembro 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, foi
declarada aberta a Reunião. Primeiramente o Vereador Secretário efetuou a leitura
da Ata da reunião anterior, dada por aprovada pelo Presidente desta Câmara. Em
seguida foi feita a leitura do expediente constando ofício do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, comunicando a emissão do Parecer Prévio sobre as
contas do Município de Ouro Branco, exercício 2016. Ato contínuo foram
apresentadas as seguintes proposições: 1 - Projeto de Lei nº 67/2018, que “Institui
o “Mês Novembro Azul” com o objetivo de promover a prevenção ao câncer de
próstata e de promoção da saúde do homem no Município de Ouro Branco,
devendo ser amplamente divulgada, devendo ser integrada ao Calendário Oficial
de Eventos do Município de Ouro Branco e dá outras providências”, de autoria do
Vereador José Irenildo Freires de Andrade; 2 – Projeto de Lei nº 68/2018, que
“Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para instituir e regulamentar o
fomento ao passe estudantil universitário no sistema de transporte coletivo do
Município de Ouro Branco”, de autoria do Executivo; 3 – Projeto de Lei nº 69/2018,
que “Determina que, no âmbito do Município de Ouro Branco, os estabelecimentos
públicos e privados insiram nas placas de atendimento prioritário o “símbolo
mundial do espectro autista” e dá outras providências”, de autoria do Vereador
Rodrigo Vieira Duarte; 4 – Projeto de Resolução nº 37/2018, que “Adequa data
para a entrega de honrarias”, de autoria da Mesa Diretora; 5 - Indicação nº
207/2018, de autoria do Vereador Carlos Roberto Pereira; 6 - Requerimentos nºs
133 e 134/2018, de autoria da Vereadora Nilma Aparecida Silva. Ato contínuo o
Sr. Presidente passou a 2ª parte da Reunião – Ordem do Dia. O Projeto de Lei nº
63/2018 foi aprovado em 2ª discussão e votação por unanimidade. Dando
seguimento as Indicações de nºs 199 a 206/2018 e os Requerimentos nºs 132, 133
e 134/2018 foram aprovados pelo Plenário. No momento do pronunciamento
popular fez uso da palavra o Sr. Paulo Cesar da Silva, sobre a falta de iluminação
em vários locais da cidade. Finalizando o Sr. Presidente organizou a Ordem do Dia
da próxima Reunião Ordinária, dela fazendo parte a Redação Final do Projeto de
Lei nº 63/2018, os Projetos de Lei nºs 67, 68 e 69/2018, o Projeto de Resolução nº
37/2018 e a Indicação nº 207/2018. Às 20h22 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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