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Ata da 39a (trigésima nona) 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 novembro 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, FSávio 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 39a (trigésima nona) 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. 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. Logo após foram apresentadas as
correspondências recebidas, destacando: Ofício n° 85/2016 da
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do IPSEMDl 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 outubro/2016;
Ofício CE - 254/2016 da COPASA - Gerência de Distrito
Regional de Bom Despacho que responde ofício 2017/2016
desta Casa de Leis; Ofício 014/2016 do Senhor Evamir Araújo
de Sousa

que informa aprovação do Projeto Arquitetônico

para Restauração da "Antiga Estação Ferroviária de Dores do
Indaiá”. Ofícios do Executivo; n° 163/2016 - que encaminha Lei
Sancionada 2.714 e 164/2016 que encaminha Lei Sancionada
2.715/2016. Procedendo aos trabalhos foram apresentados os
seguintes projetos de autoria do Executivo: n° 27/2016 “Autoriza abertura de crédito suplementar”; n° 28/2016 “Altera a Lei 2.422/2011; Projeto de Lei n° 29/2016 de autoria do
Vereador Wilton Félix da Silva que “Dá denominação a Creche
Proinfância. No que concerne ao Projeto 27/2016 o mesmo
veio do Executivo com pedido de reunião extraordinária,
sendo assim o Presidente informou que este será votado em
turno único de discussão e votação na próxima reunião
ordinária. No que se refere ao Projeto 28/2016 este será
devolvido ao Executivo atendendo solicitação do mesmo. A
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Edis as Indicações 83/2016 e 84/2016 de autoria do Vereador
Wilton Félix da Silva e 85/2016 de autoria do Vereador Osanam
Veloso Santos. Dando sequência aos trabalhos foi aprovada
por unanimidade dos Edis a Moção de Congratulação n°
04/2016 de autoria do vereador Wilton Félix da Silva concedida
ao Grupo de Jovens Unidos na Fé em Cristo pelos relevantes
serviços prestados à sociedade dorense no exercício de suas
atividades. E ainda Moção de Congratulação 05/2016 de
autoria do vereador Wilton Félix da Silva concedida ao Exmo.
Sr. Ronaldo Antônio Zica da Costa pelos relevantes serviços
prestados

ã

sociedade

dorense

no

exercício

de

suas

atividades. Sendo esta aprovada pela maioria com abstenção
do Vereador Flávio Pereira de Carvalho. Dando início aos
assuntos da pauta do dia foi aprovado por unanimidade em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei n° 25/2016 de
autoria do Executivo que "Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal do Desenvolvimento Ambiental e Saneamento
Básico e dá outras providências”, que se transformou em
Proposição de Lei 2.718/2016. Sem seguida fez uso da Tribuna
do Povo o Senhor Cristie Rodrigues da Silva - Contador do
IPSEMDI - que fez explanação sobre “Equilíbrio Financeiro e
Atuarial" do Inc uto . E logo após nad^mais havendo em

u
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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 06 (seis)
de dezembro de 2016, às 19h (dezenove horas) aqui no Salão

