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Ata da 13° (décima terceira) Reunião Ordinária do 3° ( erceiro)
período leqislotlvo da 33° (Trigésima terceira) Legisl tura da
Câmara Municipal de Dores do Indaiá, Estado de Mina Gerais,
realizada aos 121(doze) dias do mês de maio de 2015 ( ois mil e
quinze) às 19:ob (dezenove horas) no Salão Nobr
Dácio
Chagas de FariO, sob a presidência do Vereador L~onardo
Diógenes Coelhb. Dando início aos trabalhos foi regi~trada a
presença dos senhores vereadores: Elias Ferry, Flávio p~reira de
Carvalho, José Marinho Zica, José Oldack Pinto, Oscnorn Veloso
Santos, Vonderlel Rodrigues de Paulo, Silvio Silva e Wilron Felix
da Silva. Haverido quorum regimental em nome dr Poder
Legislativo e do ~ovo dorense e suplicando a proteção Ide Deus
deu. P,o~obertos os trabalhos da 13° (?~cima .terceira) .IReunião
Ordlnório. A lelturo da mensagem bíblico fOI procedr~a pelo
Vereador Wiltonl Félix da Silva e a leitura da Declarafrão dos

Direitos Humcnos pelo Vereador Flávio Pereira de Cfrvalho.
Logo após procedeu-se

a leitura da ata da reunião anterior,

sendo esta colocada em votação nominal e aprov~da por
unanimidade dos senhores Vereadores sem ressalvas. ~ seguir
foram
aprese~tadas
as
correspondências
re I ebidas,
destacando: Re~oIução n° 03/2015 desta Casa Legisla iva que
Nomeia comlssõo parlamentar de inquérito - CPI n° 1/2015,
instaurada
com fundamento
no requerimento
d ta de
28/04/2015, que ]fiCOUassim constituída: vereadores Elis Ferry PTC; Osanam Veloso Santos - PSDB e José Marinho Zico - PV.
I
I
Procedendo aos trabalhos foram apresentadas e aprovadas
por unanimidadé as seguintes indicações: nO26/2015 d~ autoria
do senhor Elias Férry; n° 27/2015 de autoria do senhor Wilton Félix
da Silva. Foi oprovodo pela maioria dos Edis com vot contra
do senhor Silvio i Silva .~ indicação
n° 28/2015 de autoria do
Vereador Leonardo Díóqenes Coelho. Sobre o voto qontra o
senhor Silvio Silva! manifestou que tanto o autor da lndílcoçôo
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quanto o prlmélro secretário tinham conhecimento que já
haviam protocollzcdo hoje na Secretaria da Casa o Proeto que
versa sobre a lndlccçõo. Acha um excesso de zelo v btaruma
indicação que .yersa sobre um projeto que já está n Casa.
l
Portanto, não v~ o motivo de tramitação de tal in1icação.
Sobre o assunto senhor EliasFerryse manifestou que ai referida
indicação está <tlatada de 11 de maio de 2015 e o prfjeto de
lei foi protocollzodo hoje, dia 12 de maio, portanto o Senhor
Leonardo Dióge~es Coelho não poderia saber que o prrljeto iria
ser protocolizado, acha injusto que a mesma não siga a
tramitação norrnol, Foram apresentados e cprovcdos
os
requerimentos números 22 e 23/2015 de autoria dos ~enhores
Silvio Silva e Hóvio Pereira de Carvalho. Dando lnícios aos
l
assuntos da pa~ta do dia foi aprovado por unanimid de
em
turno discussão e votação o projeto de lei n? 23/2015 - "Autoriza
o Município a fbzer doação de lote nesta cidade"
em 2°
discussãoe vota!ção o projeto de lei nO18/2015 que "A~toriza o
Município a fazer doação de lote nesta cidade". Os referidos
projetos transforraram se respectivamente em proposipões de
leis números 2.6~6/20 15 e 2.637/2015. Fizeram Usoda Trituna do
Povo a senhora Rosana de Oliveira Amâncio - Superinf ndente
do IPSEMDIe o jsenhor José EliasRibeiro Filho - Presidi nte do
Centro Cultural de Capoeira União e Ginga. Passandf à fase
das conslderoçôes finais foram deferidas as spguintes
indicações ver9ais: de autoria do senhor Flávio pe~eira de
Carvalho que seja reiterada a indicação n° 40/2013 d autoria
do vereador ElidsFerry,datada
de 08 de abril de 2013 e versa
I
sobre providências quanto à recolocação e manutenção em
uma tampa de galeria, localizada no passeio da Rua Dr.
Zacarias, frente po n° 530 e propicia um alto grau de risco às
pessoas que tronsitorn naquela localidade; que fosse r iterada
a in icação n° :7/2014 de autoria do vereador Wilton Félixda
I
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- 54Silva, datada dp 24 de novembro de 2014 e versa sobre a
colocação de redutores de velocidade na Rua Distrito Federal,
no Bairroosvaldp de Araújo; indicação verbal do senh~r Wilton
Félix da Silva que requereu o envio de ofício ao E ecutivo
solicitando que ~eja prestado qualquer tipo de auxílio à Senhora
Denilza Maria Queiroz, tendo em vista que sua resid~lncia na
Rua Caetés - nOl233desabou e a referida senhora é rarente,
não possui emprego fixo, sobrevive de pequenos ganhos
avulsos e necessite
urgentemente de ajuda
coro a
reconstrução d~ sua moradia; Indicação verbal dd Senhor
Vanderlei Rodrlques de Paulo que solicitou o envio dei convite
ao Senhor Joãcb Gilberto da Silva - Secretário MuniEiPal de
Transportese Odras Públicas para fazer Usoda tribuna 'o Povo
em data a ser dgendada com a finalidade de Justific I r o não
atendimento os indicações apresentadas e aprOvad?S nesta
Casa e que se fIzessepresente ainda o chefe da Iimp za para
prestar intormcdões sobre o referido serviço no Mun cípio. A
seguir foi agend~do pelo Presidenteda Comissão de Fi~ançassenhor José Ma~inho Zico - Audiência Pública para es udo do
Projeto de Lei de DiretrizesOrçamentária, ficando defi ida que
será dia no did 26 de maio, às 17h:30mim. O sen or José
Marinho Zica solilcitou do Senhor Presidente Leonardo iógenes
Coelho que fossem procedidas chamadas
na Rádio,
informando a pbpulação da reunião. E logo após, nada mais
havendo em P9uta sob a benção e proteção de De s e em
nome do Poder Legislativo Dorense o Senhor Pr sidente
declarou encerrpda a presente reunião convidando a todos
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(dezenove) de maio de 2015, às 19h (dezenove horas) aqui no
Salão Dácio Ch6gas de Faria, e eu, Elias Ferry, 10 Secretário,
lavrei a , resente ata.
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