CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ-MIRIM
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 00.828.886/0001-66

Ata da 8ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Sapucaí Mirim, aos
trinta dias do mês de Dezembro de dois mil e quatorze, às 19:00 horas, realizouse na sede da Câmara Municipal “José do Carmo Trindade”, sito Rua das
Oliveiras, 135, sessão pública, onde os vereadores reuniram-se
extraordinariamente, sob a Presidência do Sr. Jenner Charles Rennó tendo
como secretário o vereador Wanderson Alessandro Ribeiro e contaram com a
presença dos vereadores: Donizeti Silva da Rosa, Isaac Borges da Rosa,
Roberto Carlos da Silva e Mauro Ribeiro de Almeida e estiveram ausentes os
vereadores Osmar de Jesus Souza, Lucas Camargo dos Santos e Rogério de
Oliveira Tenório. Havendo número regimental o Sr. Presidente declara aberta a
sessão e pede ao vereador Wanderson que faça a leitura do texto de reflexão.
Na sequencia consulta o plenário para a dispensa da leitura da ata, havendo
consenso comunica que a referida será lida na próxima sessão ordinária.
Continuando solicita a leitura da PAUTA- Proposições Novas: Projeto de Lei
Nº1251/2014, que “Eleva o limite para a abertura suplementar ao orçamento
vigente, e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de
Lei Nº1252/2014, que “Autoriza o Município de Sapucaí Mirim, a conceder
reajuste no vale alimentação dos servidores públicos e dá outras providências”,
de autoria do Executivo Municipal. O Sr. Presidente consulta o plenário para que
os projetos apresentados na ordem do dia sejam aprovados em votação única,
pois já foram exarados os pareceres. Havendo consenso dos vereadores o Sr.
Presidente prossegue solicitando ao secretário a leitura do Parecer da Comissão
especial referente ao Projeto de Lei Nº1251/2014. Ao término da leitura submete
em discussão. Não havendo quem queira discutir submete em votação única o
Projeto de Lei Nº1251/2014 o qual foi aprovado por 5 (cinco) votos. Na
sequencia solicita a leitura do Parecer apresentado pela comissão especial
referente ao Projeto de Lei Nº1252/2014. Ao término da leitura submete em
discussão. Não havendo quem queira discutir submete em turno único de
votação, o qual foi aprovado por 5 (cinco) votos. E não havendo mais nada a ser
dito e discutido entre os edis presentes, o Senhor Presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada esta sessão, da qual lavrei a presente
Ata que após lida e aprovada será assinada pelos Edis presentes.
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Sala das Sessões, 30 de Dezembro de 2014.
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9)-_______________________
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