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Ata da 2° (segunda) 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 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de
2018 (dois mil e dezoito) às 19:00 (dezenove horas) no Salão
Nobre Dácio Chagas de Fária sob a presidência do Vereador
Leonardo Diógenes Coelho. Dando início aos trabalhos foi
registrada a presença dos senhores vereadores: Adilson Mário
Alves, Aurivaldo Donizette da Silva, Evamir Araujo de Sousa,
João Gilberto da Silva, José Marinho Zica, José Oldack Pinto,
Osanam Veloso Santos. Foi registrada a ausência do vereador
Sosthene Morais devido ao falecimento de sua prima Rayza
Giordani Gontijo. Havendo quorum regimental em nome do
Poder Legislativo e do povo dorense e suplicando a proteção
de Deus deu por abertos os trabalhos da 2° (segunda) Reunião
Ordinária. A lelturo da mensagem bíblica foi procedida pelo
Vereador Osanam Veloso Santos e a leitura da Declaração
dos Direitos Humanos pelo Vereador José Oldack Pinto. Em
seguida procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior,
sendo esta colocada

em votação

nominal e aprovada por

unanimidade dos vereadores sem ressalvas. Logo após foram
apresentadas

as

res ondências recebidas, destacando:
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Ofício 10/2018 do IPSEMDIem resposta ao ofício 003/2018
desta Casa de Leis;Ofício n° 21/2018 do Executivo que informa
sobre período de férias regulamentares do Prefeito, a serem
gozadas para o período de 12 de março de 2018 a 31 de
março de 2018, ocasião em que haverá substituição do cargo
político de Prefeito Municipal pelo Sr. Tarley Santos, VicePrefeito do Município, de acordo com a ordem legal de
substituição. Para tanto, solicitou que seja dada posse ao
Senhor Tarley Santos, durante o aludido período de férias. Foi
apresentado Relatório de visita da Comissão de Saúde ao PSF
\I - Bairro Juiz de Fora, composta pelos vereadores Vereador
Evamir Araujo de Sousa, Aurivaldo

Donizzete da Silva e

Sosthene Morais. Foram apresentados os seguintes projetos de
leis de autoria do Executivo; Lei nO02/2018 - "Altera a lei 2.622
de 25 de fevereiro de 2015 e dá outras providências; "Projeto
de lei complementar n° 01/2018 - concede isenção e anistia
sobre débitos tributários, multas e juros". Sobre o Projeto de Lei
nO02/2018 foi rejeitada a dispensa de interstício e votação em
turno único na presente reunião, atendendo

solicitação do

Vereador João Gilberto da Silva e solicitação de· reunião
extraordinária atendendo
ambos para serem vot

solicitação do Executivo. Ficando
s em turno único na próxima reuniã
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ordinária. A seguir foram apresentados e aprovados
unanimidade

os Requerimentos números 03/2018,

por

04/2018,

OS/2018 e 06/2018 de autoria do Vereador Evamir Araujo.
Foram apresentadas

e

aprovadas

por

unanimidade

as

indicações números Indicações 01/2018, 02/2018, 03/2018 e

04/2018

de

autoria

do· Vereador

Adilson

Mário

Alves.

Procedendo à reunião fizeram uso da Tribuna do Povo - Dr.
Ricardo FaustiniPoltroniere - Engenheiro Civil do Município e o
Senhor Miller Sousa Caetano de Paula - Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos que fizeram explanação sobre
Obras no Município. Em seguida à 21 h55min em consonância
com o Regimento Interno foi aprovada a prorrogação da
reunião por tempo indeterminado, atendendo solicitação do
Vereador

José

considerações

Marinho
finais foi

Zica.

Passando

aprovada

por

à

fase

unanimidade

das
a

Indicação verbol do Vereador José Marinho lica que requereu
o envio de ofício ao Executivo solicitando informações sobre o
andamento da expansão do Cemitério Cristo Rei; se existe
data

prevista

para

início

Complementando

a

Diógenes Coelho,

requereu

das

solicitação
ainda

obras
o

de

expansão.

Vereador

Leonardo

informações

sobre o
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cemitério. 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 27(vinte e sete de fevereiro) de
fevereiro de 2018, às 19h
Dácio Chagas de Faria.

horas) aqui no Salão

