ATA DA 155ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2014, às
19:00, no prédio da edilidade situado à Rua Ananias Candido de
Almeida nº 13, centro, Consolação-MG, realizou-se a 155ª
(centésima quinquagésima quinta) Reunião Extraordinária com a
presença dos vereadores: Antonio José Gutierrez, José Maria da
Rocha Silva, Ramiro de Souza Neto, Benedito Carlos Nogueira,
Evandro Donizete de Almeida, Renato de Oliveira, Gerson de
Almeida Marques, Evaldo da Silva Bernardes, eu Marcos
Joaquim da Mota e do Secretario Geral Skyner Roosevelt Brasil
de Lima, após a chamada e constatada a presença de 9 (nove)
vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou
ao Sr. Secretário a leitura da ordem do dia, a qual constava,
Projeto de Lei nº 849/2014 “Reajusta vencimentos e subsídios e
dá outras providências”, Projeto de Lei nº 850/2014 “Reajusta os
vencimentos e salário família dos servidores públicos da ativa,
inativos, pensionistas e cargos comissionados do Poder Executivo
e dá outras providências”, Projeto de Lei nº 851/2014 “Autoriza
subvenção para a APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Paraisópolis”, Projeto de Lei nº 852/2014
“Autoriza subvenção para o Hospital Frei Caetano e Maternidade
Santa Tereza de Paraisópolis”, Projeto de Lei nº 853/2014
“Autoriza o Poder Executivo a alienar veículos e máquinas e dá
outras providências, após a leitura dos mesmos, o Sr. Presidente
informou que todos os Projetos faram enviados com solicitação
de regime de urgência, o qual estava em votação para todos os
Projetos incluídos na ordem do dia, sendo o regime de urgência
em todos aprovados por 8 (oito) votos. O Sr. Presidente solicitou
as Comissões para a emissão dos pareceres nos referidos projetos
na mesma sessão, o qual foi prontamente atendido por todos,
diante disso foi determinado um intervalo de 20 (vinte) minutos
para a reunião das Comissões. Retornando aos trabalhos o Sr.
Secretario fez leitura do Projeto de Emenda 046/2014 ao Projeto
de Lei nº 850/2014, e logo em seguida colocado em discussão e
votação, sendo aprovado por 8(oito) votos. Iniciando as

discussões e votações o Sr. Presidente colocou em única
discussão e votação os Projetos de Leis nº 849/2014, 850/2014
com a emenda nº 046/2014, 851/2014 e 852/2014 sendo todos
aprovados com 8 (oito) votos. Nada mais havendo a se tratar o Sr.
Presidente declarou encerrada a sessão. Eu Ver. Marcos Joaquim
da Mota que a redigi e assino.

