
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO DA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia primeiro do mês de agosto do ano de 

dois mil e dezesseis, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Antônio 

Roberto dos Reis da Silva, Presidente, Wesley José da Rocha Naves, Vice-

Presidente, Daniel Alves Miranda, Elmar Fernandes de Resende, Rafael de 

Almeida Jacó, Sildo Antônio Pedróis e Wanilton José Borges. Os vereadores 

Clodoaldo José Borges, Secretário, e Douglas Alexandre Bento Pereira, 

Suplente de Secretário, deixam de comparecer. PEQUENO EXPEDIENTE. 

Havendo número regimental, o Presidente, em nome de Deus e do Povo de 

Indianópolis, declara abertos os trabalhos, oportunidade em que designa o 

vereador Rafael para Secretário Ad hoc e solicita-lhe que proceda à leitura da 

Ordem do Dia; e da ata da reunião anterior, que, levada à discussão e votação, 

é aprovada sem restrições; e das correspondências recebidas. O vereador 

Wesley, com a palavra, esclarece que, na última reunião, retirou-se dos 

trabalhos antes do início da votação dos projetos que fixam os subsídios dos 

agentes políticos municipais, por discordar dos valores propostos. Informa, 

ainda, que comunicou o Presidente antecipadamente que não assinaria os 
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referidos projetos e que está amparado por lei. Neste momento, o Presidente 

agradece as presenças, na parte do Plenário reservada ao público, do Presidente 

do Partido da República –PR e ex-vereador, senhor Anídson Gabriel da Silva, 

e sua esposa, e também da senhora Cristiane Dias de Oliveira Rodrigues. 

GRANDE EXPEDIENTE. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 

agradece a presença de todos, convoca os colegas para a segunda reunião do 

segundo período da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se 

no próximo dia dezesseis do mês de agosto, no horário regimental, determina 

a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 1º de agosto de 

2016. 
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