CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ-MG
CNPJ: 04.228.760/0001-01 - Fone: (37) 3551-2371
Rua Distrito Federal, 444 - B. Osvaldo de Araújo - CEP: 35.610-000
E-mail: poderlegislativodi@gmail.com

-

50

-

Ata da 12a (décima segunda) 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
26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2016 (dois mil e dezesseis) às
19:00 (dezenove horas) no Salão Nobre Dácio Chagas 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 12a (décima
segunda) Reunião Ordinária. A leitura da mensagem bíblica foi
procedida pelo Vereador Vanderlei Rodrigues de Paulo e a leitura
da Declaração dos Direitos Humanos pelo Vereador Silvio Silva.
Logo após procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, sendo
esta colocada em votação nominal e aprovada por unanimidade
dos

senhores

apresentadas

Vereadores
as

sem

ressalvas.

correspondências

A

recebidas,

seguir

foram

destacando:

Relatório de Atividades da Emater-MG de 2015. Dando sequência
aos trabalhos fez uso da Tribuna do Povo x> Excelentíssimo Senhor
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Prefeito Ronaldo Antônio Zica da Costa que explanou sobre
assuntos

da

administração

municipal.

Passando

à fase

das

considerações finais foi aprovado requerimento verbal do Vereador
Silvio Silva que solicitou o envio de convite ao cidadão José
Bernardo Lourenço, para usar a Tribuna do Povo na próxima reunião
ordinária desta Casa Legislativa, dia 03 de maio, com a finalidade
de esclarecer sobre o Processo Licitatório n° 20/2016 - Pregão n°
10/2016 vencedora

Processo de Transporte Escolar a

Empresa

JBL

Transportes

-

que teve como
inscrita

no

CNPJ

21686366/0001-36, de sua propriedade e que se fizesse presente
também o senhor Nelson Batista de Morais, que representou a
referida empresa naquele ato; que fossem prestados os seguintes
esclarecimentos; 1 - Quais são os motoristas que prestam serviço
para a empresa; 2 - Quem são os proprietários dos veículos
utilizados pela mesma. O Vereador solicitou ainda que fosse
disponibilizado no site da Câmara a relação das trocas de partidos
dos vereadores e que tal informação fosse extensiva aos mesmos.
Foi deliberado o Requerimento verbal do Vereador Wilton Félix da
Silva que solicitou que o Hino de Dores do Indaiá fosse executado
em forma de canto. E logo após nada mais havendo em pauta sob
a benção e proteção de Deus e erp^nome do Poder Legislativo
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Dorense o Senhor Presidente declarou encerrada a presente
reunião convidando a todos para a próxima reunião Ordinária que
será realizada no dia 3 (três) de maio de 2016, às 19h (dezenove
horas) aqui no Salão Dácio Chagas de Faria, e eu, Elias Ferry, I o

