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Ata da 9a (nona) Reunião Ordinária do 4° (quarto) período
legislativo da 33a (Trigésima terceira) Legislatura da Câmara
Municipal de Dores do Indaiá, Estado de Minas Gerais, realizada
aos 05 (cinco) dias do mês de abril 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 9a (nona) Reunião Ordinária. Em seguida
o Presidente convidou a todos para ficarem de pé para a
execução do Hino de Dores do Indaiá em gravação. A leitura da
mensagem bíblica foi procedida pelo Vereador Flávio Pereira de
Carvalho e a leitura da Declaração dos Direitos Humanos pelo
Vereador José Marinho Zica. A seguir foram apresentadas as
correspondências recebidas, destacando: ofícios do Executivo:
n° 31/2016 que solicita a retirada de pauta e devolução do
Projeto de Lei n° 10/2016 que “Autoriza o Município de Dores do
Indaiá a efetuar o protesto de Certidão de Dívida Ativa, de título
executivo judicial de quantia certa e dá outras providências"; n°
47/2016 que informa a permanência da agência da CEMIG em
Dores do Indaiá; n° 09/2016 que encaminha os balancetes
contábeis referente ao ano de 2015; Ofício n° 32/2016 da Justiça
Eleitoral de Minas Gerais - 104a Zona Eleitoral que presta
informações solicitadas através do ofício n° 46/2016 desta
Câmara Municipal; Ofício n° 001/2016 do Pe. Gilson Ribeiro da
Silva e Senhorita Rosaura Pinto - Professora de Ensino Religioso
das Escolas Municipais e Estadual, requerendo o Uso da Tribuna
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fundamentado na proposta da Campanha da Fraternidade
Ecumênica
2016,
cujo
tema:
“Casa
Comum, nossa
responsabilidade”.
Procedendo
aos
trabalhos
foram
apresentadas e aprovadas por unanimidade as Indicações
números 34/2016, 35/2016, 36/2016 e 37/2016 de autoria do
Vereador Wilton Félix da Silva. Dando continuidade aos trabalhos
fez Uso da Tribuna do Povo a Senhorita Sandra Ferreira Gomes
que recebeu Moção de Congratulação; Cleber Tonaco de
Sousa - Secretário Municipal de Saúde; Carla Conceição Silva e
Adélia Aparecida Batista (Servidoras da Secretaria Municipal de
Saúde) que fizeram explanação sobre o agendamento de
consultas para tratamento de Saúde fora do domicílio. Passando
à fase das considerações finais foi aprovada por unanimidade a
indicação verbal do Vereador Presidente Leonardo Diógenes
Coelho que solicitou o envio de ofício ao Executivo para que
este designe a Secretaria competente que seja procedida
operação tapa-buracos na Rua Tiradentes, mais precisamente
frente ao Centro Espírita e ainda na confluência daquela rua
com a Rua Rio de Janeiro. 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 19 (dezenove) de abril de
2016, às 19h (dezenove horas) aqui no Salão Dácio Chagas de

