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Ata da 1a (primeira) Reunião Extraordinária do 2° (segundo)
período legislativo da 34a (Trigésima quarta) Legislatura da
Câmara Municipal de Dores do Indaiá, Estado de Minas
Gerais, realizada aos 17 (dezessete) dias do mês de janeiro de
2018 (dois mil e dezoito) às 10:00 (dez horas) no Salão Nobre
Dácio Chagas de Faria, sob a presidência do Vereador
Leonardo Diógenes Coelho. Dando início aos trabalhos foi
registrada a presença dos senhores vereadores: Adilson Mário
Alves, Aurivaldo Donizette da Silva, Evamir Araujo de Sousa,
João Gilberto da Silva, José Marinho Zica, José Oldack Pinto,
Osanam Veloso Santos e Sosthene Morais. Havendo quorum
regimental em nome do Poder Legislativo e do povo dorense e
suplicando a proteção de Deus deu por abertos os trabalhos
da 1a (primeira) reunião Extraordinária. Logo após o Presidente
convidou a todos para ficarem de pé para a execução do
Hino de Dores do Indaiá em gravação. A leitura da mensagem
bíblica foi procedida pelo Vereador Sosthene Morais e a leitura
da Declaração

dos Direitos Humanos pelo Vereador José

Marinho Zica. Em seguida procedeu-se a leitura
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reunião anterior, sendo esta colocada em votação nominal e
aprovada

por unanimidade dos vereadores sem ressalvas.

Dando início ao assunto constante da pauta
apresentado

do dia foi

o projeto de lei nO 01/2018 de autoria do

Executivo que "Dispõe sobre o parcelamento de contribuições
previdenciárias entre o Poder Executivo de Doresdo Indaiá e o
Instituto de Previdência dos ServidoresMunicipais de Dores do
Indaiá - IPSEMDIe dá outras providencias", que após ser
colocado em turno único de discussão e votação foi rejeitado
por unanimidade dos Vereadores. E Logo após nada mais
havendo em pauta sob a benção e proteção de Deus e em
nome do Poder Legislativo Dorense o Senhor Presidente
declarou encerrada a presente reunião convidando a todos
para a próxima reunião Ordinária que será realizada no dia 04
(quatro) do mês de fevereiro de 2018,às 19h (dezenove horas)
aqui no Salão Dácio Chagas de Faria.
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