
 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA EXTRORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO 

DE MINAS GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia onze do mês de abril 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, 

Clodoaldo José Borges, Secretário, Daniel Alves Miranda, Douglas Alexandre 

Bento Pereira, Elmar Fernandes de Resende, Rafael de Almeida Jacó, Sildo 

Antônio Pedróis e Wanilton José Borges. Havendo número regimental, o 

Presidente, em nome de Deus e do Povo de Indianópolis, declara abertos os 

trabalhos, oportunidade em que pede ao Secretário que proceda à leitura da Ordem 

do Dia. O Presidente explica que a finalidade desta reunião extraordinária é a 

discutir e votar em segundo turno o Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2016, 

que altera a redação do art. 128, da Lei n.º 125, de 18 de novembro de 1957, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários do Município.  Em seguida, A Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação apresenta parecer contendo a redação do Projeto 

de Lei Complementar n.º 8, de 2016, para segundo turno de discussão, aprovado 

na forma do Substitutivo n.º 2, de 2016. ORDEM DO DIA. Colocado em 

discussão e votação, em segundo turno, o Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 
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2016, na forma do Substitutivo n.º 2, de 2016, é aprovado por cinco votos 

favoráveis a três votos contrários. Em ato contínuo, a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação apresenta os parecer de redação final do projeto de lei ora 

aprovado, que, discutido e votado, recebe cinco votos favoráveis a três votos 

contrários. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de 

todos, convoca os colegas para a sétima reunião do primeiro período da sessão 

legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia dezoito de abril, 

no horário regimental, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala 

das Reuniões, 11 de abril de 2016. 
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