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Ata da 39° (trigésima nona) Reunião Ordinário do (primeiro)
período

Legislativo da

34° (Trigésima quarta)

Legislatura da

Câmara Municipal de Dores do Indaiá, Estado de Mihas Gerais,·
realizada aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2017 (dois mil e
dezessete) às 19:00 (dezenove horas) no Salão Nobre Dácio
Chagas de Faria sob a presidência do presidente em exercício
Vereador Evamir Araujo de Sousa. Dando início aos trabalhos foi
registrada a presença dos senhores vereadores: Adão Amaral da
Silva, Adilson Mário Alves, Aurivaldo Donizette da Silva, 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 39° (trigésima
nona) Reunião Ordinária. A leitura da mensagem bíblica foi
procedida
Declaração

pelo Vereador Osanam Veloso Santos a leitura da
dos Direitos Humanos pelo Vereador José Oldack

Pinto. Emseguida procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior,
sendo esta colocada

em votação

nominal e aprovada

por

unanimidade dos vereadores sem ressalvas.Dando continuidade à
reunião foram

apresentadas

as correspondências

recebidas,

destacando: Ofícios do Senhor Miller Sousa Caetano de Paula Secretário Municip

de Transporte,Obras e Serviços Públicos;n°
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271/2017 em resposta ao ofício 213/2017; n° 282/2017 em resposta
ao ofício nO236/2017, nO272/2017 em resposta ao ofício nO214/2017
e nO281/2017 em resposta ao à Indicação 59/2017 desta Casa
Legislativa; Convite
comemoração

da

Comitiva

Caboclos

do

Sertão para

do 18° aniversário de fundação, a realizar-se nos

dias 13 e 14 de outubro; Decreto n? 75/2017 do Executivo que
"Institui ponto facultativo

e dá outras providências";

Ofício nO

72/2017 do IPSEMDIo qual encaminha demonstrativo Numerário,
Balancete de Despesa do IPSEMDI- mês setembro/2017; Ofício
2.141/2017do Gerente de Atendimento - Correios - Divinópolis, em
resposta ao ofício n° 225/2017 desta Casa através do qual solicitou
que fosse verificado as instalações da Agência dos Correios de
Dores do Indaiá e a insuficiência de efetivo para atendimento ao
público. Foi apresentado

o Projeto de Lei Complementar

n°

07/2017 de autoria do Executivo que "Concede isenção e anistia
sobre débitos tributários, multas e juros". Ao referido projeto foi
aprovada a dispensa de interstício e votação em turno único na
presente reunião,

atendendo

solicitação

do

Vereador

José

Marinho Zica e solicitação de reunião extraordinária atendendo
solicitação

do

Executivo.

Procedendo

aos

trabalhos

foi

apresentada e aprovada por unanimidade dos Edisa Indicação n°
61/2017de autoria

Vereador Adão Amaral da Silva. Passando à
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deliberação dos assuntos da pauta do dia foram aprovados por
unanimidade dos Edisem segunda discussão e votação os projetos
de leis n° 45/2017 e 46/2017 que "Autoriza o Município a fazer
doação

de

lote

respectivamente

em

nesta

cidade",

que

Proposições de

se

transformaram

Leis nO 2.757/2017 e

2.758/2017.Foi aprovado ainda por unanimidade dos Edisem turno
único de discussão e votação o Projeto de Resolução nO02/2017
que "Dispõe sobre alteração na Resolução nO09, de 29 de maio
de 2012", que se transformou em Resolução nO02/2017. Dando
continuidade

à reunião fez uso da Tribuna do Povo o Senhor

Eduardo de Lacerda Valente - Presidente do Conselho Municipal
do Patrimônio Cultural que prestou esclarecimentos referente
Requerimento n° 19/2017 desta Casa. Encontrava-se inscrito na
tribuna do povo o senhor Miller Sousa Caetano
Secretário de

de Paula -

Transportes, Obras, Serviços Públicos e

Meio

Ambiente que faria explanação sobre as péssimas condições das
estradas rurais, atendendo
através de contato

convocação

desta

Casa, porém

telefônico foi informado pela Ora. Letícia

Morais Faria Ribeiro - Assessora Jurídica Municipal - que será
agendada

uma nova data,

pois na oportunidade

se farão

presentes o excelentíssimo Prefeito Ronaldo Antônio Zica da Costa,
bem

como

todo

secretariado. Passando

à

fase das
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considerações

finais

foi

aprovado

por

unanimidade

dos

Vereadores a Indicação verbal do Vereador Adilson Mário Alves
que requereu o envio de ofício ao Executivo solicitando que
seja

efetuado

calçamento

poliédrico/e

ou

que

pavimentação

asfáltica no final da Avenida Magalhães Pinto . As melhorias
daquela

rua já foram diversas vezes pleiteadas

indicações

desta

Casa

Legislativa, e

apesar

através de
das

diversas

reivindicações até a presente data nenhuma providência fora
tomada para sanar os problemas enfrentados pelos moradores da
referida rua. 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 17 (dezessete)do mês de outubro de 2017,às
19h (dezenove horas) aqui no Salão Dácio Chagas de Faria.
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