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Ata da 8a (oitava) 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 29 (vinte e nove) dias do mês de março 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 de Araújo, Flávio Pereira de
Carvalho, José Marinho Zica José Oldack Pinto, Osanam Veloso
Santos, Vanderlei Rodrigues de Paulo, Silvio Silva e Wilton Félix 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 8a (oitava) Reunião Ordinária. A leitura da
mensagem bíblica foi procedida pelo Vereador José Marinho Zica
e a leitura da Declaração dos Direitos Humanos pelo Vereador
Elias Ferry. A seguir foram apresentadas as correspondências
recebidas, destacando: Ofício n° 29/2016 do Executivo que
encaminha Leis Sancionadas 2.698/2016, 2.699/2016 e Lei
Complementar 59/2016; Ofício n° 08/2016 do Executivo que
responde Ofício n° 35/2016 desta Casa Legislativa cujo objeto é o
Requerimento n° 08/2016. Procedendo aos trabalhos foi
apresentada e aprovada por unanimidade a indicação 33/2016
de autoria do Vereador Wilton Félix da Silva. Dando início aos
assuntos constantes da pauta do dia foi aprovado por
unanimidade em 2a discussão e votação o Projeto de Lei n°
07/2016 - “Dispõe sobre a capacitação e a orientação dos
servidores das creches do Município para prestação de primeiros
socorros” e Projeto de Lei n° 08/2016 - “Institui o Projeto "Escola
Melhor” no Município de Dores do Indaiá”, ambos de autoria do
Senhor Wilton Félix da Silva que se transformaram respectivamente
em Proposições de Lei números 2.703/2016 e 2.704/2016. Passando
à fase das considerações finais foram^.aprbvpdos-por unanimidade
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os seguintes requerimentos verbais: 1 - do Vereador Elias Ferry que
solicitou o envio de ofício ao Executivo requerendo que seja
reiterado o requerimento n° 07/2016 de autoria do vereador Wilton
Félix da Silva que foi encaminhado através do ofício n° 27/2016,
datado de 21 de março e versa sobre o envio de relação de
pessoas atendidas e a descrição dos benefícios a elas
despendidos pela referida secretaria no período compreendido
entre os anos de 2015 e 2016. Ocorreu que a documentação que
foi encaminhada a esta Casa está incompleta, pois não foi
informada a relação (nomes) das pessoas atendidas; 2 - do
Vereador Presidente Leonardo Diógenes Coelho que solicitou o
envio de ofício ao Executivo requerendo que seja encaminhada a
esta Casa a relação de servidores nomeados que requereram
afastamento por interesse de se candidatar a cargos eletivos na
próxima eleição municipal; e ainda a relação dos nomes e
endereços das pessoas consideradas carentes cadastradas na
Assistência Social, mesmo que ainda não tenha recebido qualquer
benefício; 3 - Requerimento do Vereador Wilton Félix da Silva que
seja encaminhado convite ao senhor Cleber Tonaco de Sousa Secretário Municipal de Saúde para fazer Uso da Tribuna do Povo
na próxima reunião ordinária, dia 05 de abril, a fim de explanar
sobre o agendamento de consultas para tratamento de saúde
fora do domicílio, se está havendo dificuldade e demora para
marcação das consultas. 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 05 (cinco) de abril de 2016, às

