ATA DA 628ª REUNIÃO ORDINARIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2015, às 19:00, no
prédio da edilidade situado à Rua Ananias Candido de Almeida nº
13, centro, Consolação-MG, realizou-se a 628ª (sexagentésima
vigésima oitava) Reunião Ordinária com a presença dos
vereadores: Marcos Joaquim da Mota, 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, eu Evandro Donizete de Almeida 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 aprovada por 8 (oito) votos em seguida solicitou ao Sr.
Secretario a leitura da ordem do dia a qual constava: Projeto de
Lei nº 891/2015 “Institui o Programa de Recuperação Fiscal –
REFIS e incrementa a cobrança de créditos inscritos em dívida
ativa do Município de Consolação e dá outras providências”,
Indicação nº 164/2015 do Ver. Marcos Joaquim da Mota
solicitando ao Executivo um levantamento para nomeação das
estradas rurais e a Indicação nº 165/2015 do Ver. Antonio José
Gutierrez que seja cascalhada a estrada do Saruba, Iniciando as
votações o Sr. Presidente colocou em única discussão e votação o
Projeto de lei nº 891/2015 sendo aprovado por 8 (oito) votos.
Terminada a ordem do dia o Sr. Presidente deferiu as Indicações
nº 164/2015 e 165/2015 e na sequencia solicitou ao Sr. Secretario
Geral a Leitura da Representação formulada pelo Sr. Almir José
Marques da Rosa, primeiro suplente de vereador do PR contra o
Ver. Evandro Donizete de Almeida referente à possível mudança
de endereço para outro estado e também a defesa apresentada pelo
Ver. Evandro Donizete de Almeida, após a leitura da
Representação e da Defesa a qual constava a renuncia por escrito
do Ver. Evandro Donizete de Almeida do cargo de Secretário da
Mesa Diretora, o qual é acolhido pelo Sr. Presidente, declarando

vago o cargo de Secretario da Mesa Diretora e aberta a inscrição
de chapa para eleição na próxima reunião ordinária, e passou a
Representação com a Defesa para a Comissão de Constituição,
Justiça e Redação Final para emitirem parecer e encaminharem a
Mesa Diretora. Antes de terminar o Sr. Presidente solicitou a
leitura do Relatório apresentado pela EMATER local sobre os
trabalhos realizados no exercício de 2014, após a leitura ficou
dispensada a apresentação do referido relatório pelo Escritório
Local. 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 Evandro Donizete de Almeida que a
redigi e assino.

