>,

CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ-MG
CNPJ: 04.228.760/0001-01- Fone: (37) 3551-2371
Rua Distrito Federa" 444 - B. Osvaldo de Araújo - CEP: 35.610-000
E-mail: poderlegislativodi@gmail.com

- 45-

Ata da 110 (décima primeira) Reunião Ordinária do (primeiro)
período legislativo da 340 (Trigésima quarta)
Câmara

Municipal

Legislatura da

de Dores do Indaiá, Estado de Minas

Gerais, realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de
2017 (dois mil e dezessete) às 19:00 (dezenove horas) no Salão
Nobre Dácio Chagas de Faria sob a presldênclo 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 110 (décima

primeira) Reunião Ordinária. A leitura da

mensagem bíblica foi procedida pelo Vereador José Oldack
Pinto e a leitura da Declaração

dos Direitos Humanos pelo

Vereador Sosthene Morais. Em seguida procedeu-se a leitura
da ata da reunião anterior, sendo esta colocada em votação
nominal e aprovada

por unanimidade

dos vereadores sem

ressalvas. A seguir usou a Tribuna do Povo o Senhor Carlos
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Leonardo da Silva - Professorda Escola Municipal São Luis,que
fez
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Turma do 10 ano da referida escola. Dando continuidade à
reunião foram apresentadas as correspondências recebidas,
destacando:

Ofício n° 52/2017 do Executivo que responde

questionamentos formulados por esta Casa no Ofício 48/2017
desta Casa Legislativa; Ofícios do Senhor Miller Sousa Caetano
de Paula - Secretário Municipal de Transporte, Obras e Serviços
Públicos em resposta a ofícios e Indicações

desta Casa

Legislativa; n° 53/2017 - Indicação n° 30/2017; n? 54/2017 Indicação n° 32/2017; n° 55/2017 - Indicação n° 18/2017; n°

56/2017 - Indicação

nO 21/2017; nO 57/2017 - Indicação

nO

33/2017; nO 58/2017 em resposta ao Ofício nO 44/2017; n°
59/2017 - Indicações 28 e 29/2017; nO60/2017 - Indicação n°
31/2017;

nO 61/2017 - indicação

nO 04/2017; n° 62/2017 -

indicação n° OS/2017; Abaixo assinado dos moradores da Rua
Belmiro Telles de Carvalho no Bairro Osvaldo de Araújo, que
requerem

melhoramentos

segurança,

na

referida

bem estar e pavimentação.

rua,

nos quesitos

Foi apresentado

Projeto de Lei nO08/2017 de autoria do Executivo que "Autoriza
pagamento de multas de trânsito em veículos de propriedade
do Município de Dores do Indaiá e dá outras providências".
Procedendo à reunião foram apresentadas e aprovadas po
unanimidade as indicações: números 34/2017 e 35/2017 d
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utoria do Vereador Evamir Araujo de Sousa;36/2017 de autoria
do Vereador Leonardo Diógenes Coelho. Passando à fase das
considerações finais foi aprovado por unanimidade dos Ediso
Requerimento o qual solicita o' envio de ofício ao Senhor Miller
Sousa Caetano de Paula solicitando que seja esclarecido a
esta Casa Legislativa as seguintes questões sobre a cessão dos
maquinários da Prefeitura no exercício de 2016;
1 - Quais as pessoas ou empresa que tomaram de empréstimo
(descrever

nominalmente);

2

-

O

período

que

foram

emprestadas; 3 - Valor pago de cada usuário; 4 - Local que a
máquina foi usada. Foi aprovado ainda por unanimidade o
Requerimento

o

qual

solicita

o

envio

de

convite

ao

ExcelentíssimoSenhor Prefeito Ronaldo Antônio Zica da Costa
bem como ao Senhor Tomé Pierre de Sousa para audiência
publica no dia 24 de março do ano corrente, sexta-feira, para
tratar de assunto referente à regularização do terreno no Bairro
Aeroporto e a doação de área para instalação da Empresa
Kalium Mineração
convocada

no Município. Foi designado

a população

que fosse

dorense para participar

de tal

audiência, inclusive, com formulação de perguntas inerentes
ao assunto, visto que os mesmos estão sendo alvo de diversas
especu ções em toda
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a cidade. Logo após nada m
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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 próximo reunião Ordinária que será realizada no dia 28
(vinte e oito) de março de 2017, às 19h (dezenove horas) aq
g
no.Salão Da.'
.....
C..i.O. a .as de Faria.
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