Ata da 96ª (nonagésima sexta) Reunião Ordinária da primeira Sessão Legislativa
da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada no dia 16 (dezesseis) de maio 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 Câmara. Em
seguida foi lido o expediente e apresentadas as seguintes proposições: 1 –
Indicação nº 210/2017, de autoria do Vereador José Irenildo F. de Andrade; 2 –
Indicação nº 211/2017, de autoria do Vereador Leandro Marcelo Souza. Ato
contínuo, o Sr. Presidente passou à 2ª Parte da Reunião - Ordem do Dia . As
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Defesa do Meio Ambiente
apresentaram Parecer favorável ao Projeto de Lei nº 21/2017, aprovado por
unanimidade em 1ª e 2ª discussão e votação, com dispensa de interstício a pedido
do Vereador Carlos Roberto Pereira, bem como a Redação Final do mesmo. Após
as Indicações 196, 206, 207 e 208/2017, receberam aprovação unânime do
Plenário. Ato contínuo, O Sr. Presidente, por sugestão do Líder do Governo nesta
Casa, Vereador Carlos Roberto Rodrigues, convidou para fazer parte à Mesa, o
Dr. Leonardo Ferrari, Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana, para
explanar sobre os trabalhos que estão sendo realizados referentes à sua
Secretaria. Em seguida os Vereadores fizeram diversos questionamentos, entre
outros, sobre o problema de erosão em diversos pontos da nossa Cidade e
iluminação das passarelas. O Vereador Carlos Roberto Rodrigues falou que o
Governo se compromete a encaminhar a esta Casa, Projeto de Lei de isenção de
IPTU, como medida compensatória para o munícipe que assumir a iluminação
pública de passarela. O Vereador Carlos Roberto Pereira questionou sobre os
carros que estão sendo multados no estacionamento em frente ao Bar da Clélia
em Carreira. O Secretário falou que já tomou providências, com a colocação de
uma placa, constando que lá é perímetro urbano. O Vereador Carlos Roberto
questionou também, sobre o impedimento do estacionamento em frente à Capela
Mãe dos Homens. O Secretário argumentou que foi uma solicitação do IPHAN,
que se tomasse essa medida, uma vez que existia o risco de desmoronamento do
muro ali existente, podendo prejudicar inclusive a capela. Após o Presidente da
Casa, fez sua considerações e agradeceu a presença do Secretário, organizando
posteriormente a Ordem do Dia da próxima Reunião Ordinária, dela fazendo parte
as Indicações nºs 196, 206, 210 e 211/2017. Às 21h15 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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