ATA DA 623ª REUNIÃO ORDINARIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2014, às 19:00,
no prédio da edilidade situado à Rua Ananias Candido de
Almeida nº 13, centro, Consolação-MG, realizou-se a 623ª
(sexagentésima vigésima terceira) 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, em
seguida o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretario a leitura da
ordem do dia a qual constava: Projeto de Lei nº 875/2014 “Estima
a Receita e Fixa a despesa do município de Consolação para o
exercício financeiro de 2015 e dá outras providências”, terminada
a leitura da ordem do dia o Sr. Presidente colocou em segunda
discussão de votação o Projeto de Lei nº 875/2014 c/emenda, o
qual foi aprovado por 8 (oito) votos, na sequencia o Sr. Presidente
informou aos presentes que nesta sessão seria realizada a eleição
da Mesa Diretora desta Casa para o biênio de 2015/2016, e que
haviam sido registrada duas chapas, solicitou ao Secretário Geral
a leitura das mesmas, sendo elas: Presidente: Gerson de Almeida
Marques, Vice-presidente: Benedito Carlos Nogueira, Secretário:
Evandro Donizete de Almeida, e a chapa concorrente: Presidente:
Marcos Joaquim da Mota, Vice-presidente: José Maria da Rocha
Silva e Secretário: Ramiro de Souza Neto, após a leitura o Sr.
Presidente deferiu a chapa que tem como Presidente o Sr. Ver.
Gerson de Almeida Marques e indeferiu a chapa que tem como
Presidente o Sr. Ver. Marcos Joaquim da Mota, sendo que a
mesma registrou para o cargo de Vice-presidente o Sr. Ver. José
Maria da Rocha Silva o qual é atualmente o Vice-presidente, e de
acordo com a Lei Orgânica é proibido a reeleição de qualquer
membro da Mesa Diretora para o mesmo cargo, tornando-se a

chapa deferida como chapa única. Iniciando o processo de
eleição, o Sr. Presidente convidou um a um dos vereadores para
votarem em escrutínio secreto e depositarem seus votos na urna,
após todos terem votado, o Sr. Presidente convidou o Ver. Ramiro
e o Ver. Evandro para servirem como escrutinadores, iniciando a
contagem dos votos a chapa única obteve 8 (oito) votos válidos
sendo um voto em branco, diante deste resultado o Sr. Presidente
declarou eleito para o biênio de 2015/2016 no cargo de Presidente
o Sr. Ver. Gerson de Almeida Marques, para Vice-presidente o
Sr. Ver. Benedito Carlos Nogueira e para Secretario o Sr. Ver.
Evandro Donizete de Almeida, os quais serão empossados
automaticamente no dia primeiro de janeiro de 2015, Nada mais
havendo a se tratar o Sr. Presidente declarou a palavra vaga,
fazendo uso da palavra o Ver. Gerson agradeceu pelo votos
depositados na chapa em que ele concorreu e desejou a todos
ótimas festa, não havendo oradores o Sr. Presidente declarou
encerrada a sessão. Eu Ver Marcos Joaquim da Mota que a redigi
e assino.

