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Ata da 22a (vigésima segunda) Reunião Ordinária do 4o (quarto)
período legislativo da 33a (Trigésima terceira) Legislatura da
Câmara Municipal de Dores do Indaiá, Estado de Minas Gerais,
realizada aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2016 (dois mil e
dezesseis) 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: Elias Ferry, Flávio Pereira de
Carvalho, José Marinho Zica, José Oldack Pinto, Osanam Veloso
Santos, Vanderlei Rodrigues de Paulo, Silvio Silva e Wilton Félix da
Silva. Havendo quorum regimental em nome do Poder Legislativo
e do povo dorense e suplicando a proteção de Deus deu por
abertos

os

trabalhos

da

22a (vigésima

segunda)

Reunião

Ordinária. Em seguida o Presidente convidou a todos para
ficarem de pé para a execução do Hino de Dores do Indaiá em
gravação. A leitura da mensagem bíblica foi procedida pelo
Vereador Osanam Veloso Santos e a leitura da Declaração dos
Direitos Humanos pelo Vereador José Oldack Pinto. Logo após
procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, sendo esta
colocada em votação nominal e aprovada por unanimidade
sem ressalvas. A seguir foram apresentpdqsps correspondências
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recebidas, destacando: Requerimento de profissionais (Diretoras,
vice-diretoras e especialistas da educação) que solicitam a
revisão dos proventos, já que ficarão com o mesmo defasado em
relação a outros profissionais do magistério; Ofício n° 156/2016 do
Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais Gabinete da Procuradoria, o qual encaminha parecer emitido na
.Prestação de Contas do Município, referente ao exercício de 2014
para ciência das recomendações nele contidas; convocação do
Conselho Municipal de Educação para a reunião ordinária no dia
06 de julho de 2016; A seguir foram apresentadas e aprovadas por
unanimidade dos Edis as Indicações 70/2016 e 71/2016 de autoria
do Vereador Wilton Félix da Silva; 72/2016 de autoria do Vereador
Leonardo Diógenes Coelho. Foi apresentado e aprovado por
unanimidade dos Edis os Requerimentos números 20/2016 de
autoria do Vereador Silvio Silva e 21/2016, 22/2016, 23/2016,
24/2016 e 25/2016 de autoria do Vereador Leonardo Diógenes
Coelho. Procedendo à reunião fez Uso da Tribuna do Povo a
senhora Cristina Maria de Sousa - Coordenadora da Sala Verde
"Onça Pintada” que explanou sobre a realização das podas e
cortes de árvores na cidade. Passando à fase das considerações
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vereador Wilton Félix da Silva que solicitou o envio de ofício ao
Executivo requerendo que seja providenciada a retirada de
entulhos nas Ruas Dr. Miguel de Almeida Barbosa confluência
com a Avenida Irmã Inês e ainda na Rua Tapajós confluência
com Avenida Irmã Inês, entulhos estes que estão obstruindo as
localidades referenciadas o que causa riscos aos moradores e
transeuntes. 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 12 (doze) de julho de 2016, às 19h
(dezenove horas) aqui no Salão Dácio Chagas de Faria, e eu, Elias

