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Ata da 25a (vigésima quinta) Reunião Ordinária do 4° (quarto)
período legislativo da 33a (Trigésima terceira) Legislatura da
Câmara Municipal de Dores do Indaiá, Estado de Minas Gerais,
realizada aos 09 (nove) dias do mês de agosto de 2016 (dois mil
e dezesseis) às 19:00 (dezenove horas) no Salão Nobre Dácio
Chagas de Faria sob a presidência do Vice-Presidente Vereador
José Marinho Zica, tendo em vista a ausência do Presidente
Leonardo Diógenes Coelho, por motivo de doença na família.
Dando início aos trabalhos foi registrada a presença dos
senhores vereadores: Elias Ferry, Flávio Pereira de Carvalho, José
Oldack Pinto, Osanam Veloso Santos, Vanderlei Rodrigues de
Paulo, Silvio Silva e Wilton Félix da Silva. Em seguida o VicePresidente convidou o Vereador Flávio Pereira de Carvalho - 2o
Secretário - para fazer parte da Mesa Diretora. Havendo
quorum regimental em nome do Poder Legislativo e do povo
dorense e suplicando a proteção de Deus deu por abertos os
trabalhos da 25a (vigésima quinta) Reunião Ordinária. A leitura
da mensagem bíblica foi procedida pelo Vereador Wilton Félix
da Silva e a leitura da Declaração dos Direitos Humanos pelo
Vereador Flávio Pereira de Carvalho. Logo após procedeu-se a
leitura da ata
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votação nominal e aprovada por unanimidade dos Vereadores
presentes sem ressalvas. Em seguida foram apresentadas as
correspondências recebidas destacando: Ofício 65/2019 Demonstrativo Numerário e Balancetes de Receita e Despesa
do ÍPSEMDI, referente ao mês de juiho/2016; ofício 43/2016 do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais o qual responde
ofício 69/2016 desta Casa que versa sobre informação de
medidas sobre Comissões Parlamentares de Inquérito. Foi
apresentado o Projeto de Lei n° 20/2016 de autoria do Vereador
Silvio Silva que “Dispõe sobre as penalidades pela prática de
maus-tratos contra animais no Município”. Procedendo aos
trabalhos foram apresentadas e aprovadas por unanimidade
dos vereadores presentes as Indicações números 75/2016 e
76/2016 de autoria do Vereador Osanam Veloso Santos. Dando
continuidade à reunião foi aprovada a quebra de Protocolo
para que a reunião fosse suspensa por 05 (cinco) minutos,
atendendo requerimento do Vereador Silvio Silva, para que os
moradores do Residencial Santa Cruz fizessem uso da Tribuna do
Povo. Em seguida, atendendo requerimento do Vereador Silvio
Silva, foi aprovada a quebra de Protocolo para que o Dr.
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do Indaiá, pudesse usar a Tribuna do Povo para convidar os
Vereadores para uma palestra que será realizada no Fórum
Local, no dia 16/09 das 9 às 11:30 horas ministrada pela Doutora
Silvana Lobo -

Defensora Pública e Presidente da Escola

Superior da Advocacia, cujo tema é “Lei Maria da Penha”.
Passando à fase das considerações finais foi aprovada por
unanimidade dos vereadores presentes indicação verbal do
vereador Wilton Félix da Silva que requereu o envio de ofício ao
Executivo solicitando que seja procedida a retirada de entulhos
na Rua do Acre esquina com Rua Tapajós e ainda a limpeza
geral da Rua do Guarani no Bairro São José. Tais medidas são
necessárias devido as Comemorações da Festa do Rosário,
haja vista que nas imediações existem diversos “festeiros", que
irão receber inúmeros congadeiros. foi aprovada ainda por
unanimidade dos vereadores presentes indicação verbal do
vereador Vanderlei Rodrigues de Paula que requereu o envio
de ofício ao Executivo solicitando que seja procedida a
colocação de duas (duas) lomobofaixas no prolongamento da
Rua São Paulo no Bairro José Barbosa Lopes. Devido ao
melhoramento da referida via, a localidade tornou-se um
tr<
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veioddades, aumentando os perigos para os transeuntes,
moradores do local e até para eles mesmos. A colocação de
lombofaixas evitará tais abusos, disciplinando os motoristas e
evitando acidentes. E logo após nada mais havendo em pauta
sob a benção e proteção de Deus e em nome do Poder
Legislativo Dorense o Vice-Presidente declarou encerrada a
presente reunião convidando a todos para a próxima reunião
Ordinária que será realizada no dia 16 (dezesseis) de agosto de
2016, às 19h (dezenove horas) aqui no Salão Dácio Chagas de
Faria, e eu, Elias Ferry, 10 Secretário, lavrei a presente ata.

