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Ata da 3a (terceira) 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 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro 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, Fiávio Pereira de Carvalho, José Marinho Zica José
Oldack Pinto, Osanam Veloso Santos, Vanderlei Rodrigues de
Paulo, Silvio Silva e Wilton Félix da Silva. Plavendo quorum
regimental em nome do Poder Legislativo e do povo dorense
e suplicando a proteção de Deus deu por abertos os
trabalhos da 3a (terceira) Reunião Ordinária. A leitura da
mensagem bíblica foi procedida peio Vereador Silvio Silva e a
leitura da Declaração dos Direitos Humanos pelo Vereador
Wilton Félix da Silva. A seguir foram apresentadas as
correspondências recebidas, destacando: Ofício n° 04/2016
do Executivo em resposta ao ofício 220/2015 desta Casa
Legislativa; Ofício n° 021/2016 do Executivo que pede dilação
do prazo por mais quinze dias para levantamento dos dados
solicitados no requerimento n° 01/2016 nesta Casa de Leis;
Convocação para Assembléia Geral Extraordinária do
SINDSEMDI a ser realizada no dia 05 de março, às 9:00 horas
para primeira convocação, no prédio da prefeitura municipal
de Dores do Indaiá; Edital de convocação de eleição para a
composição da Diretoria e Conselho Fiscal do SINDSEMDI, no
dia 18 de março, de 8:00 às 17:00 horas na sede da Entidade.
Procedendo aos trabalhos foram apresentadas e aprovadas
por unanimidade as seguintes indicações: 06/2016 e 07/2016
de autoria do Senhor Elias Ferry; 08/2016 de autoria do
Presidente Leonardo Diógenes Coelho; Foram apresentados e
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- 13aprovados por unanimidade os Requerimentos 03/2016 de
autoria do Senhor Elias Ferry e 04/2016 de autoria do Senhor
Silvio Silva; foi aprovado pela maioria com voto contra do
senhor Silvio Silva o Requerimento 05/2016 de autoria do
Presidente Leonardo Diógenes Coelho. Fez Uso da Tribuna do
Povo o Senhor Evamir Araújo de Sousa - Coordenador
Municipal do Departamento de que fez apresentação da
Prestação de Contas do Fundo Municipal de Cultura do
Município de Dores do Indaiá, em atendimento ao
requerimento n° 46/2015 desta Casa. Passando à fase das
considerações finais foram aprovadas as seguintes indicações
verbais; do Senhor Flávio Pereira de Carvalho; envio de ofício
ao Executivo solicitando que designe ao Chefe de
Departamento competente que compareça em uma
reunião ordinária desta Casa Legislativa com a finalidade do
uso da Tribuna do Povo, em data a ser posteriormente
agendada, para elucidar dúvidas sobre a atuação das
empresas GEOPLAN - Planejamento e Consultoria Ambiental,
Topográfica e Projetos com sede na Rua Presidente Getúlio
Vargas, 305 - Centro - Luz/MG e EME - Engenharia
Ambiental Ltda, com sede na Rua Joaquim Linhares, 349,
Bairro Anchieta Belo Horizonte/MG. Analisando a
documentação enviada a esta Casa Legislativa, solicitadas
através do Requerimento n° 46/2015 de autoria do citado
Vereador, as referidas empresas prestaram serviço no
Município. O Vereador requereu também o envio de ofício às
referidas empresas solicitando esclarecimentos dos serviços
prestados; Indicação verbal do Senhor Silvio Silva que solicitou
que fossem convidados o Senhor Elivan Ricardo Coordenador dos Agentes de combate a Endemias e a
Senhorita - Tanise Aparecida Silva - Vigilância Epidemiológica,
ambos servidores do município, para fazerem uso da Tribuna
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- 14explanar sobre a importância da mobilização da sociedade
contra o mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue,
febre chikungunya e da zika. O objetivo é unir esforços para
vencer a batalha de controle e enfrentamento ao vetor
dessas doenças; promover um debate sobre a atual situação
em nosso Município; informar quais as ações que a Secretaria
Municipal de Saúde está promovendo; como a população
tem se mobilizado. Foi aprovada a indicação verbal do
Senhor José Marinho Zica, que solicitou o envio de ofício
Executivo solicitando a poda das árvores no final da Avenida
Magalhães Pinto e a troca das lâmpadas dos postes da
referida localidade.
A presente indicação vem reiterar
diversos pedidos de moradores residentes naquela avenida,
onde os mesmos reclamam da escuridão existente
decorrente pelo alto porte das árvores. Foi complementado e
solicitado pelo Vereador Wilton Félix da Silva que fosse
procedida uma poda minuciosa, especificamente nas
árvores existentes no rumo dos postes, com a finalidade de
melhorar a iluminação do outro lado da avenida. E
finalizando o Senhor Elias Ferry requereu que na ocasião em
que a Senhora Luciana Maria Silva - Secretária de Educação
- se fizer presente nesta Casa para explanar sobre o
PRONATEC, que fosse esclarecido sobre a venda de
uniformes dos alunos das escolas municipais. 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 I o (primeiro) de março de 2016, às 19h
(dezenove horas) aqui no Salão Dácio Chagas de Faria, e eu,

