ATA DA 629ª REUNIÃO ORDINARIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Aos 22 (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 629ª (sexagentésima
vigésima nona) Reunião Ordinária, iniciando o Sr. Presidente fez
a chamada, estando presentes os 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,
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 o Sr. Presidente informou que apenas o
Ver. Marcos Joaquim da Mota havia se registrado para a vaga de
Secretario da Mesa Diretora e iniciou-se a votação, após todos os
vereadores votarem, o Sr. Presidente solicitou ao Ver. Ramiro e
ao Ver. Antonio José para servirem de escrutinadores, os quais
prontamente iniciaram a contagem dos votos. Após apuração foi
constatado que o Ver. Marcos Joaquim da Mota obteve 9 (nove)
votos para a vaga de Secretario da Mesa Diretora para o restante
do biênio de 2015/2016, o qual foi declarado pelo Sr. Presidente
eleito e empossado, o mesmo ocupou a cadeira de Secretario da
Mesa e iniciou a leitura da ordem do dia, a qual constava: Projeto
de Emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2015 com
Emenda Modificativa, Projeto de Lei Complementar nº 21/2015
“Dispõe sobre a extinção e alteração de cargos de provimento em
comissão e a criação de cargo de provimento efetivo e dá outras
providências”, Projeto de Lei nº 892/2015 “Autoriza o Município
de Consolação-MG participar do Consórcio Intermunicipal de
Saúde para Gerenciamento dos Serviços de Atendimento de
Urgência e Emergência e Ações de Educação Permanente em
Urgência e Emergência da Região Macro Sul de Minas –CISSUL,

e dá outras providências”. Após a leitura da ordem do dia o Sr.
Secretario fez leitura dos ofícios recebidos, sendo eles: Denuncia
enviada pelo canal “Fale com a Câmara” em anônimo se referindo
a diversos assuntos bem como, demolição dos vestiários do
campo de futebol, obras da Praça não terminada, pagamento total
das obras da creche e ainda não entregue ao município e não
cumprimento de carga horário por parte do médico e do dentista
do PSF, Oficio do servidor do Poder Executivo Leonardo
Francisco de Oliveira solicitando que o Legislativo intercedesse
junto ao Poder Executivo em favor do mesmo referente a um
possível processo administrativo, oficio solicitando regime de
urgência ao Projeto de Lei nº 892/2015, após a leitura dos ofícios,
o Sr. Presidente solicitou para o Secretario Geral solicitar
informações sobre os procedimentos que estão sendo tomados
contra o servidor Leonardo junto ao Executivo, pedindo a palavra
o Ver. Antonio José requereu verbalmente da mesa que fosse
requerido do Executivo registro de ponto do médico e do dentista
do PSF e informações na área de engenharia sobre as obras,
terminado o uso da palavra o Sr. Presidente colocou em discussão
e votação o requerimento, o qual foi aprovado por 8 (oito) votos,
colocou em única discussão e votação o regime de urgência no
Projeto de Lei nº 892/2015 o qual foi rejeitado por 8 (oito) votos,
sendo o mesmo enviado para as devidas comissões em tramitação
normal, e com solicitação para o Executivo de mais informações
sobre como será o atendimento no munícipio. Terminada a ordem
do dia o Sr. Presidente colocou em única discussão e votação o
Projeto de Emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 21/2015 o
qual foi aprovado por 8 (oito) votos, colocou em única discussão
e votação o Projeto de Lei Complementar nº 21/2015 com
emenda, o qual foi aprovado por 8 (oito) votos. Nada mais
havendo a se tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão.
Eu Ver Marcos Joaquim da Mota que a redigi e assino.

