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Ata da 5° (quinta) Reunião Ordinária do 2° (segundo) período
legislativo da 34° (Trigésima quarta) Legislatura da Câmara
Municipal

de Dores do Indaiá, Estado de Minas Gerais,

realizada aos 13 (treze) dias do mês de março de 2018 (dois mil
e dezoito) às 19:00 (dezenove 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, Evamir
Araujo de Sousa, João Gilberto da Silva, José Marinho Zica,
JoséOldack Pinto, Sosthene Morais. Foi registrada a ausência
dos Vereadores Osanam Veloso Santos,Aurlvoldo Donizette da
Silvae que foi justificada conforme atestado médico. Havendo
quorum regimental em nome do Poder Legislativo e do povo
dorense e suplicando a proteção de Deus deu por abertos os
trabalhos da 5° (quinta) Reunião Ordinária. A leitura da
mensagem bíblica foi procedida pelo Vereador Jose Marinho
Zica e a leitura da Declaração dos Direitos Humanos pelo
Vereador Adilson Mário Alves. Em seguida procedeu-se a
leitura da ata da reunião anterior, sendo esta colocada

em

votação

dos

vereadores

nominal

e

presentes

aprovada
sem

por

unanimidade

Ivas. Logo

após

foram
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apresentadas as correspondências recebidas, destacando:
Convite para a semana jurídica da Faculdade de Filosofia,
Ciências, Letras do Alto São Francisco - FASF,de 13 a 16 de
março de 2018. Foi apresentado o Projeto de Lei n° OS/2018 de
autoria do Vereador José Marinho lica que "Denomina Rua
desta Cidade".

A seguir foi apresentado e aprovado

por

unanimidade o Requerimento número 11/2018 de autoria do
Vereador Evamir Araujo de Sousa. Dando início aos assuntos
constantes da pauta do dia foi aprovado por unanimidade
dos Edispresentes em 1a discussão e votação o Projeto de Lei
n° 04/2018

que "Contém

autorização

para assunção de

despesas contraídas e não quitadas". Logo após fez uso da
Tribuna do Povo o Senhor Ronaldo Daniel da Costa Fiúza Chefe da COPASA no Município de Dores do Indaiá, que fez
explanação sobre o tratamento de Esgoto. Passando à fase
das considerações

finais foram

aprovadas

as seguintes

indicações verbais; de autoria do Vereador João Gilberto da
Silva; 1 - o envio de ofício ao Executivo solicitando operação
tapa-buracos nas vias urbanas do Município, em especial na
Avenida Irmã Inês, frente ao pavilhão; 2 - envio de ofício ao
Executivo solicitando revitaliza - o da Praça Padre Antônio
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Filizola,no Bairro São Sebastião, bem como o recapeamento
asfáltico no entorno da mesma; 3"":envio de convite a senhora
Maria Cristina de Souza - Técnica Ambiental do Município,
para usar a Tribuna do Povo desta Casa Legislativa, em data a
ser agendada, com a finalidade de discutir sobre providências
a serem tomadas para a revitalização do leito do Córrego das
Condutas; Indicação

do Vereador Adilson Mário Alves; 1 -

envio de ofício ao Senhor Miller Sousa Caetano de Paula Secretário Municipal de Transporte, Obras, Serviços Públicos e
Meio Ambiente solicitando que seja recolhido semanalmente
o lixo próximo às entradas da cidade, principalmente na saída
para o Campo Alegre, pois o lixo descartado naquele local
está invadindo o Córrego Nossa Senhora e em sua maioria é
ossada de animais, resultando em contaminação da água e
do solo; 2 - envio de ofício ao Executivo solicitando que seja
verificado junto á secretaria competente quais medidas estão
sendo tomadas para a solução do problema do enorme
buraco existente na quadra inacabada

ao lado da Escola

Municipal Mestre Tonico; 3 - envio de ofício ao Executivo
solicitando a recuperação das estradas rurais, que estão em
péssimo estado

de

conservação, cheia
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de buracos e
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extremamente

perigosas,

dificultando

o

transporte

dos

estudantes e dos produtores rurais. 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 20
(vinte) de março de 2018, às 19h (dezenove horas) aqui no
Salão Dácio Chagas de Faria.
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