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Ata da 70 (sétima) Reunião Ordinária do (primeiro) período
legislativo da 340 (Trigésima quarta) Legislatura da Câmara
Municipal de

Dores do Indaiá, Estado de Minas Gerais,

realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2017
(dois mil e dezessete) às 19:00 (dezenove horas) no Salão
Nobre Dácio Chagas de Faria sob a presidência do Vereador
Leonardo Diógenes Coelho. Dando inicio aos trabalhos foi
registrada a presença dos senhores vereadores: Adilson Mário
Alves, Aurivaldo Dorilzette da Silva, Evamir Araújo de Sousa,
João Gilberto da Silva, José Marinho Zica, José Oldack Pinto,
Osanam Veloso Santos e Sosthene Morais. Havendo quorum
regimental em nome do Poder Legislativo e do povo dorense e
suplicando a proteção de Deus deu por abertos os trabalhos
da 70 (sétima) Reunião Ordinária. A leitura da mensagem
bíblica foi procedida pelo Vereador Adilson Mário Alves e a
leitura da Declaração

dos Direitos Humanos pelo Vereador

Evamir Araujo de Souso, Em seguida precedeu-se a leitura da
ata da reunião anterior, sendo esta colocada
nominal e aprovada

em votação

por unanimidade dos vereadores sem

ressalvas.Logo após foram apresentadas as correspondências (\)\

;

recebidas, destacando: Ofício n° 27/2017 do Advogado Geral ~~
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dilatação de prazo para resposta do Requerimento 04/2017 de
autoria do Vereador Aurivaldo Donizette da Silva; Ofício do
proprietário da Empresa Lubri & Filtros Dorense Ltda. que
solicita conforme disposição do Município um terreno na
localidade

do

"Campo

de

Aviação".

A

seguir foram

apresentadas e aprovadas por unanimidade as indicações:
números 18/2017 e 21/2017 de autoria do Vereador Evamir
..'

Araujo de Sousa; 19/2017 e 20/2017 de autoria do Vereador
Aurivaldo Donizette da Silva; 22/2017 de autoria do Vereador
Presidente Leonardo Diógenes Coelho. Dando sequência à
reunião

foi

aprovada

por

unanimidade

a

Moção

de

Congratulação n° 02/2017 ao Sr.Artidório Lopes proposta pelo
Vereador Sosthene Morais. Procedendo aos trabalhos fizeram
Usoda Tribuna do Povo: Sandra Ferreira Gomes que explanou
sobre a Associação Estação Cultura Social e Inclusão Digital e
Antônio Resende de Pádua que procedeu
Sobre o

Projeto

"Vida

Plena".

a explanação

Passando à

fase

das

o Indicação Verbal do

considerações finais foi aprovada

Vereador José Marinho Zica que solicitou o envio de ofício ao
Executivo para que este designe à Secretaria de Obras que (\)\
seja procedida manutenção da Praça Tenente Zacarias Zica ~
(Praça Abaet~p??iS o mato e a grama alta ocuparam todo o
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espaço, deixando-a em situação de abandono. O Vereador
SostheneMorais solicitou ainda a recuperação dos brinquedos
e bancos que se encontram quebrados e com alto risco de
causar acidentes a quem se dispor a usá-los. utilizando-se da
f
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mesma indicação

o Vereador

Evamir Araujo de

Sousa

reivindicou a revitalização do relógio de sol existente na
mencionada praça, por ser a única da cidade que possuital
método e/ou procedimento. Os moradores da região, bem
como os munícipes que costumeiramente se beneficiam
daquele recanto de lazer, estão preocupados com a situação
e solicitam uma melhor atenção do poder público municipal
para o local. Elogo 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 convidondoc

todos para a próxima reunião Ordinária

que será realizada no dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2017,
ezenove h ras} aqui no Salão Dácio Chagas de Faria.
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