ATA DA 585ª REUNIÃO ORDINARIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2013, às 19:00,
no prédio da edilidade situado à Rua Ananias Candido de
Almeida nº 13, centro, Consolação-MG, realizou-se a 585ª
(quingentésima octogésima quinta) Reunião Ordinária 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 Complementar nº 12/2013 “Cria cargos de
provimento em comissão e funções de confiança no quadro
permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Consolação e
da outras providências”, Projeto de Lei Complementar nº 13/2013
“Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender
à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos
termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal c/c o art.
86 da Lei Orgânica do Município de Consolação e dá outras
providências”, Projeto de Lei 831/2013 “Ratifica o protocolo de
intenções firmado entre os municípios integrantes do CISMAS –
Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da
Microrregião do Alto Sapucaí, e dá outras providências”, Projeto
de Lei nº 832/2013 “Autoriza concessão de subvenções, auxílios
financeiros e contribuições e contém outras providências”, após a
leitura dos mesmos o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretario a
leitura da formação das Comissões Permanentes para o biênio de
2013/2014, sendo elas: composição das comissões permanentes
para 2013/2014, comissão de constituição, justiça e redação final:
presidente: Marcos Joaquim da Mota, secretario: Ramiro
de

Souza Neto, relator: Evaldo da Silva Bernardes, comissão de
finanças e orçamento: presidente: Benedito Carlos Nogueira,
secretario: Evandro Donizete Almeida, relator: Renato de
Oliveira, comissão de obras, serviços públicos, agroindústria,
comércio e turismo: presidente: Evandro Donizete Almeida,
secretario: Marcos Joaquim da Mota, relator: Gerson de Almeida
Marques; comissão de educação, saúde e assistência social:
presidente: Evaldo da Silva Bernardes, secretario: José Maria da
Rocha Silva, relator: Renato de Oliveira, após a leitura das
chapas para as devidas comissões o Sr. Presidente colocou a
formação em discussão e votação, a qual foi aprovado por 8 (oito)
votos, na sequencia colocou em discussão e votação o regime de
urgência nos Projetos de Leis Complementar nº 12/2013 13/2013,
os quais foi aprovados por 7 (sete) votos, sendo contrário o Ver.
Gerson de Almeida Marques, colocou em discussão e votação os
Projeto de Leis nº 831/2013 e 832/2013, os quais foram
aprovados por 8 (oito) votos. Passou todos os projetos lidos na
presente sessão para as devidas comissões, na sequencia o Sr.
Presidente passou a palavra para o Sr. Prefeito Municipal
Alexandre Nogueira Pereira, o qual fez uma rápida explanação
sobre o inicio se seu mandato, em seguida o Sr. Secretario de
Saúde Gustavo Aparecido Nogueira Marques que fez uso da
palavra. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente declarou a
palavra vaga, não havendo mais oradores o Sr. Presidente
declarou encerrada a sessão. Eu Ver Marcos Joaquim da Mota que
a redigi e assino.

