CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ-MIRIM
Vereador José do Carmo Trindade (Zé Justo)
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 00.828.886/0001-66

Ata da 14ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Sapucaí Mirim, aos
quatro dias do mês de Outubro de dois mil e dezesseis, às 19:00 horas,
realizou-se na sede da Câmara Municipal “José do Carmo Trindade”, sito Rua
das Oliveiras, 165, Sapucaí-Mirim/MG, sessão pública, onde os vereadores
reuniram-se ordinariamente, sob a Presidência do Sr. Wanderson Alessandro
Ribeiro tendo como Secretário o Vereador Isaac Borges da Rosa e contaram
com a presença dos vereadores: Jenner Charles Rennó, Lucas Camargo dos
Santos, Mauro de Almeida Ribeiro, Roberto Carlos da Silva, Rogério de Oliveira
Tenório, Donizeti Silva da Rosa e Osmar de Jesus Souza. Havendo número
regimental o Sr. Presidente declara aberta a sessão e

solicita ao vereador

Jenner que faça a leitura do texto de reflexão. 1ª fase. O Sr. Presidente consulta
o plenário para a dispensa da leitura da Ata, havendo consenso o Sr. Presidente
passa para a 2ª fase da Sessão – Grande Expediente:

Segunda parte –

Proposições novas: Projeto de Lei Nº1329/2016, que “Estima a receita e fixa a
despesa do município de Sapucaí Mirim para o exercício financeiro de 2017”, de
autoria do Executivo municipal. Após leitura o Sr. Presidente encaminha o
Projeto de Lei Nº1329/2016 para as Comissões de Constituição Justiça e
Redação e Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na sequencia
abre a palavra aos senhores vereadores. E no uso da palavra o vereador Lucas
parabeniza a todos os vereadores, os que foram reeleitos e os que não foram
que continuem trabalhando pelo município. E no uso da palavra o vereador
Isaac diz que as eleições são de grande emoção e ressalta que a vida não é
feita somente de vitórias, mas devem estar preparados para as derrotas.
Parabeniza os que alcançaram a vitória e os que não foram reeleitos que
tenham força para continuar e deseja um excelente

trabalho para a nova

câmara. E no uso da palavra o vereador Donizeti Silva parabeniza a todos que
foram reeleitos e os que não foram que continuem trabalhando pelo bem
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comum. E no uso da palavra o vereador Osmar parabeniza a todos reeleitos e
fala sobre as dificuldades que enfrentou durante a campanha. Parabeniza os
que não foram reeleitos e que não desistam de seus sonhos e que continuem
lutando pelo bem do município. 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.
Sala das Sessões, 04 de Outubro de 2016.
1)-___________________ 2)-__________________ 3)-____________________

4)-___________________ 5)-__________________ 6)-___________________

7)-___________________ 8)-__________________ 9)-___________________
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