ATA DA 588ª REUNIÃO ORDINARIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2013, às 19:00,
no prédio da edilidade situado à Rua Ananias Candido de
Almeida nº 13, centro, Consolação-MG, realizou-se a 588ª
(quingentésima octogésima oitava) 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 Secretário Geral a leitura da ata anterior que após lida foi
colocada em votação, sendo aprovada por 8 (oito) votos, na
sequencia solicitou ao Sr. Secretario a leitura da ordem do dia, a
qual constava, Projeto de Lei nº 833/2013 “Reajusta os
vencimentos e salário família dos servidores públicos municipais
da ativa e inativos, pensionistas e cargos comissionados do Poder
Executivo e dá outras providências”, Projeto de Lei nº 834/2013
“Reajusta vencimentos dos Servidores Públicos Municipais da
ativa, cargos comissionados, Função de confiança do Poder
Legislativo e dá outras providencias”, Projeto de Resolução nº
216/2013 “Aprova as contas anuais da Prefeitura Municipal de
Consolação, relativas ao exercício de 2004” e a Indicação nº
135/2013 do Ver Benedito Carlos Nogueira, , após a leitura dos
mesmos o Sr. Presidente deferiu a Indicação nº 135/2012 e passou
para as devidas comissões o Projeto de Resolução nº 216/2012.
Colocou em única discussão e votação so Projetos de Leis nº
833/2013 e 834/2013 os quais foram aprovados por 8 (oito) votos,
os quais seguem para sanção. Conforme oficio do escritório local
da Emater solicitando o uso da palavra para fazer uma
demonstração dos trabalhos realizados no exercício de 2012, foi

passada a palavra para o Engenheiro Abilio o qual fez uma
apresentação com demonstrativos na tela do projetor para que
todos pudessem acompanhar as atividades desenvolvidas, após a
apresentação houve sugestões por parte dos vereadores e também
uma solicitação para que os trabalhos especialmente referentes a
Patrulha mecanizada fosse novamente introduzida no município
conforme já descrito e regulamentado em Lei Municipal. 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.

