Ata da 37ª (trigésima sétima) Reunião Ordinária da segunda Sessão Legislativa
da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada no dia 04 (quatro) 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. Posteriormente foi feita a leitura do
expediente e apresentadas as seguintes proposições: 1- Projeto de Lei nº
73/2018, que “Autoriza o Executivo a inserir a Língua Brasileira de Sinais na
grade curricular das instituições de ensino que o compõem no Município de
Ouro Branco e dá outras providências”, de autoria do Vereador José Irenildo
Freires de Andrade; 2 – Projeto de Lei nº 74/2018, que “Autoriza a adesão do
Município de Ouro Branco ao Serviço de Inspeção Regional – SIR a ser
implantado pelo
CODAP –
CONSÓRCIO
PÚBLICO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA, define os procedimentos de
inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem
animal e dá outras providências”, de autoria do Executivo; 3 – Projeto de Lei nº
75/2018, que “Estabelece ao Município de Ouro Branco – MG dar prioridade
nas vagas em creches municipais a filhos de mulher vítima de violência
doméstica e dá outras providências”, de autoria do Vereador Reinaldo Nolasco
da Silva; 4 – Projeto de Lei nº 76/2018, que “Autoriza o Município de Ouro
Branco – MG a conceder incentivos fiscais a empresa que contratar mulher
vítima de violência doméstica e dá outras providências”, de autoria do
Vereador Reinaldo Nolasco da Silva; 5 - Indicação nº 226/2018, de autoria do
Vereador Leandro Marcelo Souza; 6 – Indicações nºs 227 a 231/2018, de
autoria do Vereador Charles Silva Gomes; 7 -Emenda ao Projeto de Lei nº
71/2018, de autoria do Vereador Charles Silva Gomes. Às 19h35 o Vereador
Rodrigo Vieira Duarte, pediu licença e ausentou-se do Plenário, por não estar
se sentindo bem. Ato contínuo o Sr. Presidente passou a 2ª parte da Reunião
– Ordem do Dia – O Projeto de Lei nº 66/2018 foi aprovado em 1ª e 2ª
discussão e votação, com dispensa de interstício a pedido do Vereador Charles
Silva Gomes, bem como em sua Redação Final. Em seguida a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação ofereceu Parecer favorável ao Projeto de Lei nº
71/2018, o qual foi sobrestado a requerimento do Vereador Charles Silva
Gomes. O Projeto de Lei nº 72/2018 e as Indicações nºs 211 a 225/2018 foram
sobrestados a pedido da Vereadora Nilma Aparecida Silva. Também foram
sobrestados os Requerimentos de nºs 135, 136 e 138/2018 pelo Vereador
Charles Silva Gomes. No momento do pronunciamento popular fizeram uso da
palavra o Desembargador José Amâncio de Souza Filho, sobre a APAC –
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, o Sr.Joilton Ribeiro,
sobre moradia e habitação do Bairro Luzia Augusta e a Sra. Jéssica Paola, que
falou sobre moradia e habitação do Bairro Campo Novo. Finalizando o Sr.
Presidente organizou a Ordem do Dia da próxima Reunião Ordinária, dela
fazendo parte os Projetos de Lei nºs 71 e respectiva Emenda, 72, 73, 74, 75 e
76/2018, Indicações nºs 211 a 231/2018 e os Requerimentos 135, 136 e

138/2018. Às 21h25 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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