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Ata da 24a (vigésima quarta) 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 02 (dois) 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 Vice-Presidente
convidou o Vereador Flávio Pereira de Carvalho - 2° Secretário para fazer parte da Mesa Diretora. Fiavendo quorum regimental
em nome do Poder Legislativo e do povo dorense e suplicando a
proteção de Deus deu por abertos os trabalhos da 24a (vigésima
quarta) Reunião Ordinária. Logo após o Vice-Presidente convidou
a todos para ficarem de pé para a execução do Flino de Dores
do Indaiá em gravação. A leitura da mensagem bíblica foi
procedida pelo Vereador Flávio Pereira de Carvalho

é

a leitura

da Declaração dos Direitos Flumanps pelo Vereador Elias Ferry.
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Logo após procedeu-se a leitura da ata da reunião extraordinária
ocorrida no dia 22 de julho, sendo esta colocada em votação
nominal e aprovada por unanimidade dos Edis presentes sem
ressalvas. A seguir foram apresentadas as correspondências
recebidas, destacando: Relatório da Comissão Representativa
que “Em atendimento ao disposto no art. 11 do Regimento Interno
e art. 42 e demais da Lei Orgânica do Município de Dores do
Indaiá, a referida Comissão nomeada na reunião ordinária do dia
12 de julho de 2016, para atuar durante o recesso parlamentar
compreendido no período de 19 a 31 de julho de 2016, a qual
ficou composta pelos vereadores: Presidente - Osanam Veloso
Santos; Vice-Presidente - Wilton Félix da Silva; Secretário - José
Gldack Pinto, comunicam ao Plenário que durante o período
acima informado foi realizada 01 (uma) Reunião Extraordinária, no
dia 22 (vinte e dois) de julho e que teve como pauta do dia
discussão e votação do Projeto de Lei n° 19/2016 - "Autoriza o
Executivo

Municipal

efetuar

o

pagamento

de

despesas

decorrente de sinistro em veículo de terceiros e dá outras
providências". Ofícios do Executivo: n° 17/2016 em resposta ao
Ofício 114/2016 desta Casa que versa sobre Requerimentos
13/2016 e 14/2016; n° 18/2016
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desta Casa e versa sobre o Requerimento n° 22/2016; n° 20/2016
em resposta ao Ofício 158/2016 desta Casa e versa sobre o
Requerimento n° 25/2016;

n° 39/2016 em resposta ao Ofício

51/2016 desta Casa e versa sobre o Requerimento 07/2016;
Comunicado da Presidente do Conselho Municipal de Educação,
Senhora Maria Angélica Coimbra de Araújo que comunica o
adiamento da reunião ordinária do Conselho para o dia 17 de
agosto. 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 procedido reparos da tampa da
caixa pluvial na Rua Edgar Pinto Fiúza frente à residência de
número

287.

O

conserto

da

referida

caixa

antes

das

Comemorações da Festa do Rosário é de suma importância/haja
vista que nas imediações existem diversos "festeiros”/ que irão
receber inúmeros congadeiros. Em seguida foram deferidas
cópias das respostas dos Requerimentos 13/2016 e 14/2016 de
autoria do Vereador Silvio Silva, atendendo requerimento do
mesmo. E logo após nada mais havendo em pauta sob a benção
e proteção de Deus e em nome do Poder Legislativo Dorense o

/■ *

CAMARA MUNICIPAL DE DORES DÓ INDAIÁ-MG
CNPJ: 04.228.760/0001-01 - Fone: (37) 3551-2371
Rua Distrito Federal, 4 4 4 - B. Osvaldo de Araújo - CEP: 35.610-000
E-mail: poderlegisiativodi@gmail.com

-

116

-

convidando a todos para a próxima reunião Ordinária que será
realizada no dia 09 (nove) de agosto de 2016, às 19h (dezenove
horas) aqui no Salão Dácio Chagas de Faria, e eu, Elias Ferry, I o
Secretário, lavrei a presente ata. \
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