ATA DA 597ª REUNIÃO ORDINARIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
Aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 2013, às 19:00, no
prédio da edilidade situado à Rua Ananias Candido de Almeida nº
13, centro, Consolação-MG, realizou-se a 597ª (quingentésima
nonagésima sétima) Reunião Ordinária com a presença dos
vereadores: Antonio José Gutierrez, José Maria da Rocha Silva,
Evandro Donizete de Almeida, Benedito Carlos Nogueira, Ramiro
de Souza Neto, 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 Secretario Geral
a leitura da ata anterior, que após lida foi colocada em votação,
sendo aprovado por 8 (oito) votos, o mesmo fez leitura do ofícios
recebidos: Oficio nº 552/PAR/2013 do Exmo. Dr. Álvaro Roberto
Bernardes Junior, delegado da Comarca de Paraisópolis
solicitando a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
14/2013 e seus motivos, Oficio do Juízo de Direito da Comarca
de Paraisópolis Exmo. Dr. Fábio Aurélio Marchello, Juiz da
Comarca de Paraisópolis solicitando a aprovação do Projeto de
Lei Complementar nº 14/2013 e seus motivos, Oficio nº 78/2013
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Alexandre Pereira Nogueira
informando a designação do Ver. José Maria da Rocha Silva
como Líder do Executivo nesta Câmara, Oficio nº 01/2013 do
Exmo. Sr. Presidente da Comissão Provisória Municipal do PP o
Sr. Aparecido Donizete da Silva informando a designação do Ver.
Marcos Joaquim da Mota como Líder do Partido da Republica
nesta Câmara, Oficio nº 01/2013 do Exmo. Sr. Presidente da
Comissão Executiva Municipal do PSDB o Sr. Paulo da Costa
Dias informando a designação do Ver. Ramiro de Souza Neto
como Líder do Partido da Social Democracia Brasileira nesta
Câmara. Na sequencia solicitou ao Sr. Secretario a leitura da
ordem do dia, a qual constava, Projeto Lei Complementar nº

14/2013 “Cria cargos de provimento efetivo e em comissão no
quadro permanente da Prefeitura Municipal de Consolação e dá
outras providências”, Projeto de Lei nº 847/2013 “Dispõe sobre o
Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras
providências” e a Indicação nº 142/2013 do Ver. Renato de
Oliveira solicitando manutenção na Escola do Bairro dos Rosas.
Terminada a leitura da ordem do dia o Sr. Presidente passou para
as devidas comissões o Projeto de Lei nº 847/2013 e deferiu a
Indicação nº 142/2013. Iniciando as votações o Sr. Presidente
informou que o Projeto de Lei Complementar nº 14/2013 iniciou
as votações por partes, ou seja, artigo por artigo, e que a votação
seria no mesmo sentido. Iniciando a votação o Sr. Presidente fez
leitura do primeiro artigo o qual foi colocado em segunda
discussão e votação nominal : Ver. Evandro – não, Ver. Benedito
– não, Ver. Ramiro – sim, Ver. Renato – não, Ver. Gerson – não,
Ver Evaldo - sim, Ver. Marcos – sim, Ver. José Maria – sim,
havendo empate o Sr. Presidente votou pelo – sim, sendo o
referido artigo aprovado por 5 (cinco) votos, fez leitura do
segundo artigo, o qual foi colocado em segunda discussão e
votação nominal: Ver. Evandro – não, Ver. Benedito – não, Ver.
Ramiro – sim, Ver. Renato – não, Ver. Gerson – não, Ver Evaldo
- sim, Ver. Marcos – sim, Ver. José Maria – sim, havendo empate
o Sr. Presidente votou pelo – sim, sendo o referido artigo
aprovado por 5 (cinco) votos, fez leitura do terceiro artigo, o qual
foi colocado em segunda discussão e votação nominal : Ver.
Evandro – não, Ver. Benedito – não, Ver. Ramiro – sim, Ver.
Renato – não, Ver. Gerson – não, Ver Evaldo - sim, Ver. Marcos
– sim, Ver. José Maria – sim, havendo empate o Sr. Presidente
votou pelo – sim, sendo o referido artigo aprovado por 5 (cinco)
votos, informou novamente que o quarto artigo foi retirado por
oficio pelo Executivo, terminada as discussões e votações
informou que os Art. 1º, 2º e 3º do Projeto de Lei Complementar
nº 14/2013 foram aprovados na sua totalidade por 5 (cinco) votos
a 4 (quatro) em segunda discussão. Nada mais havendo a se tratar
o Sr. Presidente 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.

