ATA DA 162ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2016, às
19:00, no prédio da edilidade situado à Rua Ananias Candido de
Almeida nº 13, centro, Consolação-MG, realizou-se a 162ª
(centésima sexagésima segunda) Reunião Extraordinária, com a
presença dos vereadores: Almir José Marques da Rosa, José
Maria da Rocha Silva, Ramiro de Souza Neto, Benedito Carlos
Nogueira, Gerson de Almeida Marques, Renato de Oliveira,
Antônio José Gutierrez, Evaldo da Silva Bernardes, 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 solicitou ao Secretario Geral a leitura
da ata anterior, que após lida foi colocada em votação, sendo
aprovada por 8 (oito) votos, em seguida o Sr. Presidente solicitou
ao Secretario da Mesa a leitura da ordem do dia, a qual constava:
Projeto de Lei nº 911/2016 “Concede revisão geral anual aos
vencimentos dos servidores públicos do poder Legislativo de
Consolação e nos subsídios dos Agentes Políticos do Município
de Consolação e dá outras providências”, Projeto de Lei nº
912/2016 “Autoriza subvenção para a APAE – Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraisópolis”, Projeto de Lei
nº 913/2016 “Autoriza subvenção ao Hospital Frei Caetano e
Maternidade Santa Tereza de Paraisópolis”, Projeto de Lei nº
914/2016 “Reajusta os vencimentos e salario família dos
Servidores Públicos Municipais da ativa, inativos, pensionistas e
cargos comissionados do Poder Executivo e dá outras
providências”. Terminada a leitura da ordem do dia o Sr.
Presidente informou que todos os Projetos foram enviados com
solicitação de regime de urgência, os quais estavam em discussão
e votação, sendo o regime de urgência aprovado por 8(oito) votos
em todos os projetos. Na sequência o Sr. Presidente solicitou as
comissões que emitissem se possível os pareceres ainda na mesma
sessão, com a concordância de todos o Sr. Presidente concedeu
um intervalo de 10 (dez) minutos. Retomando os trabalhos o Sr.
Presidente colocou todos os projetos em discussão e votação,
sendo todos aprovados por 8 (oito) votos. Não havendo mais nada
a se tratar o Sr. declarou a palavra vaga, não havendo oradores o

Sr. Presidente declarou encerrada a sessão. Eu Ver Marcos
Joaquim da Mota que a redigi e assino.

