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Ata da 34a (trigésima 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 11 (onze) dias do mês de outubro de 2016 (dois mil
e dezesseis) 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: Elias Ferry, Flávio Pereira de
Carvalho, José Marinho Zica, José Oldack Pinto, Osanam Veloso
Santos, Vanderlei Rodrigues de Paulo, Silvio Silva e Wilton Féiix da
Silva. Havendo quorum regimental em nome do Poder Legislativo
e do povo dorense e suplicando a proteção de Deus deu por
abertos os trabalhos da 34a (trigésima quarta) Reunião Ordinária.
A leitura da mensagem bíblica foi procedida pelo Vereador Silvio
Silva e a leitura da Declaração dos Direitos Humanos pelo
Vereador Wilton Féiix da Silva. 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. A seguir foram apresentadas as correspondências
recebidas, destacando: Justificativa na forma de atestado
médico do Vereador Flávio Pereira de Carvalho pela sua
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Numerário, Balancete de Receita e despesa do IPSEMDI setembro/2016;
Oliveira

Ofício n° 85/2016 da Senhora

Amâncio

Rosana de

Silva - Superintendente do IPSEMDI que

encaminha cópia do ofício o qual notifica o Senhor Prefeito de
que não foi identificado parte do depósito bancário do
empregador referente ao mês de agosto 2016; ofício 100/2016
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais que requer a
definição do local adequado, a indicação do número de
participantes e sugestões de dias e horários para a realização da
reunião requerida nos ofícios desta Legislativa números 152/2016
e 154/2016; Ofício n° 347/2016 da Secretaria Judicial da
Comarca de Dores do Indaiá- MG, que informa sobre o Processo
0232 11 001610-1, mandado de segurança - Impetrante - Breno
Fiúza Costa e Impetrado - Presidente da Câmara Municipal de
Dores do Indaiá. Dando continuidade aos trabalhos foram
apresentadas e aprovadas por unanimidade as Indicações
80/2016 e 81/2016 de autoria do Vereador Wilton Félix. Sobre a
Indicação 80/2016 que solicitou o envio de ofício ao Sr. Elpídio
Antônio da Silva - Coordenador do DER solicitando a instalação
de sonorizadores na rodovia Dona Maria das Dores Carneiro -
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de direção, o Vereador José Marinho Zica requereu o envio da
mesma para a Câmara Municipal de Luz/MG, com finalidade de
buscar a união de forças para obfer êxito junto à Coordenadoria
do DER. Foi apresentada e aprovada por unanimidade a Moção
de Congratulação e Louvor n° de 02/2016 de autoria do
Vereador Silvio Silva concedida ao Dr. Milton Bueno Lobato pelos
relevantes serviços prestados à sociedade dorense no exercício
de suas atividades. Passando á fase das considerações finais foi
aprovado o requerimento verbal do Vereador Wiíton Félix da
Silva que solicitou o envio de ofício ao senhor Cléber Tonaco de
Sousa - Secretário Municipal de Saúde requerendo informação
se está sendo cumprida a Lei Municipal n° 2.561/2014 que versa
sobre

a obrigatoriedade

da divulgação

de

listagens

de

pacientes que aguardam por consultas com especialistas,
exames e cirurgias na rede pública. O Vereador requereu ainda
que seja encaminhada a esta Casa Legislativa a listagem
atualizada. Foi aprovado ainda o requerimento verbal do
Vereador Silvio Silva que requereu que seja reiterado convite ao
senhor Cléber Tonaco de Sousa - Secretário Municipal de Saúde
para fazer uso da Tribuna do Povo juntamente com a Senhora
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finalidade de explanar sobre; Convênio com a Santa Casa de
Misericórdia Dr. Zacarias, a forma em que é procedido o repasse
do Município para a referida entidade e sobre o plantão
médico; Implantação do SAMU em nosso Município, gastos e
especialidades oferecidas; Clínica Municipal, quais serviços
oferecidos e demais explicações inerentes ao funcionamento da
mesma e outros assuntos referentes ao funcionamento da
Secretaria Municipal de Saúde. 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 18 (dezoito)
de outubro de 2016, às 19h (dezenove horas) aqui no Salão
Dácio Chagas de Faria, e eu, Elias Ferry, I o Secretário, lavrei a

