ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL
Ata da 1ª Reunião Extraordinária do período de 2017.
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às
onze horas e cinco minutos, no salão nobre da Câmara Municipal de Areal,
com a ausência do vereador Marcos Roberto de Paula, impedido de
comparecer devido a problemas com a saúde de sua mãe, e também com a
ausência do vereador Itamar Medina Machado, o presidente Marcelo Pipa da
Costa declarou aberta a reunião e solicitou ao vereador Gutinho que fizesse a
leitura de um Salmo. Pediu ao segundo secretário que lesse a ata da reunião
anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Passando para a ordem do dia,
solicitou à primeira secretária que lesse o expediente do dia.

Emenda

substitutiva, Projeto de Lei, objeto da mensagem 29/2016 que autoriza a
abertura de vagas no quadro estatutário de provimento da Câmara Municipal
de Areal, cria e extingue vagas de provimento em Comissão, Direção e
Assessoramento Superior e Intermediário e dá outras providências. Após a
leitura do Projeto de Lei, o presidente, citando o Artigo 96 do Regimento
Interno, marcou a próxima reunião extraordinária para o dia vinte e sete de
janeiro às onze horas com a proposta de votar a referida matéria. O presidente
colocou em votação e a proposta foi aprovada por unanimidade. Não havendo
mais nenhum assunto a tratar o presidente encerrou a reunião. A seguir, foi
lavrada a presente ata que vai por todos assinada.
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