Ata da 3ª (terceira) Reunião Ordinária da terceira Sessão Legislativa da Câmara
Municipal de Ouro Branco, realizada no dia 19 (dezenove) de fevereiro de dois mil
e dezenove, às dezenove horas e quinze minutos, sob a Presidência do Vereador
Leandro Marcelo Souza 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 Casa.
Em seguida, o Sr. Presidente, tendo em vista o Requerimento de autoria do
Vereador Geraldo Pedro da Silva, aprovado por esta Casa, em Reunião Ordinária
do dia 12 do corrente, convidou o Sr. Elcimar Fernando de Oliveira, a fazer parte
da Mesa, que impossibilitado de comparecer mandou seu representante, Sr.
Madson Vieira Brandão, Engenheiro de Operação da Copasa - Ouro Branco, o
qual prestou esclarecimentos sobre a falta de água em geral no Município de
Ouro Branco, a turbidez e o aumento da tarifa e respondeu aos diversos
questionamentos dos Vereadores. Ato contínuo, foram apresentadas as seguintes
Proposições: 1 – Projeto de Lei nº 08/2019 , que “ Autoriza o Poder Executivo a
transpor créditos orçamentários, no valor total de R$ 2.929.190,00 (dois milhões,
novecentos e vinte e nove mil, cento e noventa reais) e dá outras providências”,
de autoria do Executivo; 2 – Indicação nº 18/2019, de autoria do Vereador José
Irenildo Freires de Andrade; 3– Requerimentos nºs 22 e 23/2019, de autoria do
Vereador Charles Silva Gomes. O Vereador Reinaldo Nolasco da Silva solicitou
licença ao Presidente da Casa, para retirar-se do Plenário, às 20h50, sendo
convidada a Vereadora Nilma Aparecida Silva para secretariar a presente
Reunião. Prosseguindo, o Sr. Presidente passou à 2ª Parte da Reunião - Ordem
do Dia. As Indicações nºs 13, 14, 15, 16 e 17/2019 e os Requerimentos nºs 18,
19, 20 e 21/2019 receberam aprovação desta Casa. O Vereador Carlos
Roberto Pereira solicitou “vista” do Requerimento nº 17/2019, prontamente
concedida pelo Vereador Presidente. Finalizando o Sr. Presidente organizou a
Ordem do Dia da próxima Reunião Ordinária, dela fazendo parte o Projeto de
Lei nº 08/2019, a Indicação nº 18/2019 e os Requerimentos nºs 17, 22 e 23/2019.
Às 21h20, 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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