Ata da 92ª (nonagésima segunda) Reunião Ordinária da primeira Sessão Legislativa
da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada no dia 18 (dezoito) de abril de dois mil
e dezessete, às dezenove horas e quinze minutos, sob a Presidência do Vereador
Geraldo Pedro da Silva e com a presença dos Vereadores desta Casa, foi declarada
aberta a Reunião. Inicialmente o Vereador Secretário fez a leitura da Ata da Reunião
anterior, dada por aprovada pelo Presidente desta Casa. Em seguida foram
apresentadas as seguintes proposições: 1 –Indicações nºs 177, 178, 180 a 186/2017,
de autoria do Vereador Charles Silva Gomes; 4 – Moção de Pesar nº 08/2017, de
autoria do Vereador Carlos Roberto Pereira. Ato contínuo, o Sr. Presidente passou à
2ª Parte da Reunião - Ordem do Dia. O Projeto de Lei nº 11/2017 foi retirado pela sua
propositora, Vereadora Nilma Aparecida Silva. A Redação Final do Substitutivo ao
Projeto de Lei nº 52/2017 foi aprovado por unanimidade em discussão e votação
única. Após as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e a de Fiscalização
Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas apresentaram Parecer favorável ao
Projeto de Resolução nº 05/2017, o qual foi aprovado em 1ª e 2ª discussão e votação,
com dispensa de interstício a pedido do Vereador Carlos Roberto Pereira, bem como
em sua Redação Final. As Indicações de nºs 151, 158, 161 a 176/2017 obtiveram
aprovação do Plenário. Dando seguimento aos trabalhos foi feito um minuto de

silêncio em respeito ao Sr. Péricles Carvalho Vitória, tendo em vista a Moção
de Pesar nº 08/2017, apresentada. No momento do Pronunciamento Popular
fizeram uso da palavra a jovem Edvânia Martins de Araújo sobre ajuda de
custo para formatura do curso técnico de informática e o Sr. Marcelo de Barros
Pinto sobre núcleo de conversação e oficina de arte e ofício. Finalizando o Sr.
Presidente organizou a Ordem do Dia da próxima Reunião Ordinária, dela
fazendo parte as Indicações nºs 177, 178, 180 a 186/2017. Às 20h25 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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