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Ata da 32° (trigésima segunda) Reunião Ordinária do 2°
(segundo) período legislativo da 33° (Trigésima terceira)
Legislatura da Câmara Municipal de Dores do Indaiá,
Estado de Minas Gerais, realizada aos 30 (trinta) dias do
mês de setembro de 2014 (dois mil e quatorze) às 19:00
(dezenove) horas no Salão Nobre Dácio Chagas de Faria,
sob a presidência do Vereador José Marinho Zica. Dando
início aos trabalhos foi registrada a presença dos senhores
vereadores: Elias Ferry de Araújo, Flávio Pereira de Carvalho,
José Oldack Pinto, Leonardo Diógenes Coelho, Osanam
Veloso Santos, Vanderlei Rodrigues de Paulo, Silvio Silva e
Wilton Felix da Silva. Havendo quoru.m regimental em nome
do Poder Legislativo e do povo dorense e suplicando a
proteção de Deus deu por abertos os trabalhos da 32°
(trigésima segunda)
Reunião Ordinária.
A leitura da
mensagem bíblica foi procedida pelo Vereador Leonardo
Diógenes Coelho e a leitura da Declaração
dos Direitos
Humanos pelo vereador Elias Ferry de Araújo. A seguir foram
apresentadas as correspondências recebidas, destacando:
Ofício n° 15/2014 da direção da Escola Estadual Mestre
Tonico que solicita o auditório da Câmara para uma sessão
de cinema
no dia 09/10/2014; ofício n° 520/2014 do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais -Procuradoria
Geral de Justiça que trata de assunto de interesse do Poder
Legislativo; ofício n° 114/2014 do Senhor Eurípedes Guerra Gerente do Distrito do Alto São Francisco - COPASA
informando que farão Uso da Tribuna do Povo no dia 07 de
outubro para explanar sobre a operação da estação de
tratamento
de esgoto e sobre as recomposições
de
pavimentos, em atendimento ao requerimento n° 24/2014
desta
Casa
Legislativa. Dan~
aos
assuntos
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constantes
da pauta
do dia foram aprovadas
por
unanimidade as seguintes proposições: Indicação número
42/2014 e Requerimentos números 29 e 30/2014 todos de
autoria do Vereador Elias Ferry de Araújo. A seguir o Senhor
Presidente informou que a assessoria jurídica desta casa foi
intimada da decisão proferida pelo meritíssimo juiz desta
comarca na ação ordinária que o senhor José Oldack Pinto
move em face da comissão de ética parlamentar
nO
01/2014, cujo teor solicitou do vereador Leonardo Diógenes
Coelho que procedesse a leitura. Os vereadores foram
informados
que na próxima reunião ordinária
serão
sorteados os 02 (dois) membros para compor a comissão. 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 07 (sete) de outubro, às 19h
(dezenove horas), aqui no Salão Dácio Chagas de Faria, e
eu, José Oldack Pinto, 1° Secretário, lavrei a presente ata

que se aP:ovad~ será."

tOdo~1

6 ~J(:~~.

