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Ata da 19° (décima nona) Reunião Ordinária do (primeiro)
período legi~lativo da 34° (Trigésima quarta) Legislatura da
Câmara Municipal de Dores do Indaiá, Estado de Minas
Gerais, realizada aos 16 (dezesseis)dias do mês de maio 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 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 e Sosthene Morais. Havendo quorum
regimental em nome do Poder Legislativoe do povo dorense e
suplicando a proteção de Deus deu por abertos os trabalhos
da

19° (décima

nona)

Reunião Ordinária. A leitura 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. Dando continuidade

à reunião

foram

recebidas,

apresentadas

as

correspondências

destacando: Ofício do Executivo n?005/2017
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ofício 83/2017 desta Casa Legislativa; Ofício n? 013/2017 do
Coordenador Municipal de Cultura e Turismo que solicita a
cessão do espaço do salão nobre da Câmara para realização
de palestra sobre arquivo público municipal, no dia 23 de maio
às 17:00 horas; Ofícios s/no da Kalium Mineração S/A, que
responde ofícios desta Casa Legislativa. Procedendo à reunião
foram

apresentadas

indicações

e

aprovadas

por

unanimidade

números 41/2017 e 42/2017 de

autoria

as
dos

Vereadores Evamir Araujo de Sousa e João Gilberto da Silva.
Dando início aos assuntos da pauta do dia foi colocado em
discussão o Projeto de Lei n° 24/2017 - "Contém autorização
para o Município firmar convênio com a ACCCOM". Ao
referido projeto foi aprovada
votação

a dispensa de interstício e

em turno único na presente reunião, atendendo

solicitação do vereador José Marinho lica. Pelo exposto o
citado projeto foi colocado em turno único de votação sendo
aprovado por unanimidade, transformando-se em Proposição
de Lei número 2.739/2017.Passandoà fase das considerações
finais foi concedida a palavra ao Vereador Evamir Araujo de
Sousa que

convocou

a Comissão Educação,

Saúde e

Assistência Social, comissão esta que o mesmo é Presidente,
da CUltu~ q..u~ ~erá realizada no dia 23
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maio. Em seguida foi aprovada por unanimidade a indicação
do Vereador João Gilberto da Silva que solicitou o envio de
ofício ao Senhor ElpídioAntônio da Silva- Coordenador do DER
requerendo que seja procedida manutenção e ampliação da
sinalização dos trevos entre as cidades de Luz/Quartel Geral,
na MG 176,pois a sinalização existente é deficitária. Devido à
sua grande importância para o cenário estadual e o intenso
tráfego de veículos que ocorre diariamente, seria necessária
uma constante manutenção da sinalização, contudo não é o
que vem ocorrendo, contribuindo para a falta de segurança.
Tanto é, que diversos acidentes com já ocorreram naquele
trecho, sem que até a presente data, nenhuma providência
tenha sido adotada. O Vereador solicitou que o referido ofício
fosseassinado pelos demais vereadores. 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 23
(vinte e três) de maio de 2017,às 19h (dezenove horas) aqui
Salão ácio Chagas de Faria.
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