ATA DA 631ª REUNIÃO ORDINARIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2015, às 19:00, no
prédio da edilidade situado à Rua Ananias Candido de Almeida nº
13, centro, Consolação-MG, realizou-se a 631ª (sexagentésima
trigésima primeira) Reunião Ordinária, com a presença dos
vereadores:, 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,
Marcos Joaquim da Mota e do Secretario Geral Skyner Roosevelt
Brasil de Lima. Após a chamada e constatada a presença de 8
(oito) vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e
informou que devido a renuncia do Sr. Evandro Donizete de
Almeida, foram tomadas todas as providências para a posse de
seu suplente o qual se encontrava presente, chamado para
apresentar-se junto a mesa o Sr. Almir José Marques da Rosa,
apresentou-se juntamente com seu diploma eleitoral que foi
conferido pelo Sr. Presidente, após conferencia o Sr. Presidente
solicitou ao Sr. Almir José que ocupasse a tribuna e com seu
braço direito erguido e fizesse o juramento conforme consta no
regimento interno desta Casa. Já ocupando a tribuna o Sr. Almir
José ergueu seu braço direito e pronunciou o seguinte juramento
“PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E A LEI ORGÃNICA DO
MUNICIPIO, OBSERVAR AS LEIS, CUMPRIR O
REGIMENTO INTERNO DA CASA E DESMPENHAR COM
LEALDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO,
TRBALHANDO
SEMPRE
PELO
PROGRESSO
DO
MUNICIPIO E BEM ESTAR DO SEU POVO”, após o
juramento o Sr. Presidente declarou o Sr. Almir José empossado
no cargo de vereador para o restante do mandato de 2013/2016 e
também nomeou o mesmo para ocupar as vagas nas comissões
antes ocupadas pelo Sr. Evandro, ou seja, Secretario da Comissão
de Finanças e Orçamento e Relator da Comissão de Obras,
Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo.

Terminada a Posse do Sr. Almir José o mesmo ocupou lugar entre
os Edis. Iniciando a sessão o Sr. Presidente solicitou ao Secretario
Geral a leitura da ata anterior, que após lida colocada em votação,
sendo aprovada por 8 (oito) votos em seguida o Sr. Presidente
solicitou ao Secretario da Mesa a leitura da ordem do dia, a qual
constava: Projeto de Lei nº 893/2015 “Dispõe sobre as diretrizes
para elaboração da lei orçamentária de 2016 e dá outras
providências”, Projeto de Lei Complementar nº 22/2015 “Dispõe
sobre a contribuição para custeio de serviços de iluminação
pública e dá outras providências”, sendo o Projeto de Lei
Complementar nº 22/2015 foi enviado com solicitação de
urgência a qual se encontrava em discussão e votação, a qual foi
aprovada por 8 (oito) votos e passado para as devidas comissões.
Iniciou-se as votações do dia, primeira discussão e votação do
Projeto de Lei nº 892/2015 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.

