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Ata da 37a (trigésima sétima) 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 08 (oito) 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, 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 37a (trigésima sétima)

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 Osanam

Veloso Santos

e a leitura

da

Declaração dos Direitos Humanos pelo Vereador José Oldack
Pinto. Em seguida procedeu-se a leitura da ata da reunião
anterior,

sendo

esta

colocada

em votação

nominal

e

aprovada por unanimidade dos vereadores sem re viva s*,

L
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Logo

após

recebidas,

foram

apresentadas

destacando:

Ofício

as
do

correspondências
Executivo

n°

1341 /GP/PMDI/2016, o qual solicita a devolução de parte do
duodécimo, como forma de apoio financeiro para que
possam honrar seus compromissos e manter a qualidade dos
serviços prestados bem como o salário do funcionalismo
público em dia; Demonstrativo Numerário, Balancete de
Receita e despesa do IPSEMDI - Outubro/2016; Editai de
convocação de Assembléia Geral Ordinária para eleição da
Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho
Fiscal da APAE de Dores do Indaiá, no dia 30 de novembro de
2016, às 18h30min horas. Procedendo aos trabalhos foram
apresentados

os seguintes

projetos;

Projeto

de

Decreto

Legislativo n° 06/2016 de autoria da Mesa Diretora que
"Autoriza a devolução de dinheiro ao Poder Executivo". Ao
citado Projeto foi aprovado a dispensa de interstício e inclusão
na pauta da presente reunião atendendo solicitação do
Vereador José Marinho Zica; 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"; Projeto de Lei n° 26/2016 de
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denominação ao Posto de Saúde do Bairro Juiz de Fora”. Ao
mencionado Projeto foi aprovado a dispensa de interstício e
inclusão na pauta da presente reunião atendendo solicitação
do Vereador Silvio Silva. Dando sequência aos trabalhos foi
aprovada

por

unanimidade

dos

Edis

a

Moção

de

Congratulação e Louvor de autoria dos vereadores Wilton Félix
da Silva e Silvio Silva, concedida ao SICOOBCOOPCREDI, pelos
relevantes serviços prestados para o Município. Dando início ã
apreciação dos projetos foi aprovado por unanimidade em
turno único de discussão e votação o Projeto de Decreto
Legislativo 06/2016 que “Autoriza a devolução de dinheiro ao
Poder Executivo, o qual se transformou em Decreto Legislativo
06/2016. Foi aprovado ainda por unanimidade em turno único
de discussão e votação o Projeto de Lei n° 26/2016 - “Dá
denominação ao Posto de Saúde do Bairro Juiz de Fora”, o
qual

se transformou

em

Proposição

de

Lei

2.717/2016.

Passando á fase das considerações finais foi aprovada
Indicação verbal do Vereador Silvio Silva que solicitou reiterar
convite ao Senhor Ronaldo Daniel Costa Fiúza - Chefe da
COPASA e ainda ao Sr. Alexandre Roberto Silva - Gerente de
Distrito do Alto São Francisco, a fim de fazerem uso da Tribuna
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explanarem sobre o mau cheiro exalado pela estação de
esgoto. Esse já foi um assunto discutido nesta Casa Legislativa,
inclusive na Tribuna do Povo no dia 07 de outubro de 2014,
porém

nenhuma

levantamento

providência

fora

foi

procedido

tomada
como

e

nenhum

requerido

na

oportunidade. A população está sendo prejudicada e solicita
providências para a solução do problema da ETE que tem
causado diversos transtornos pelo ar fétido que é exalado em
determinada
incômoda

hora

do

e incomum.

dia,

ocasionando

E ainda

sobre

uma
outro

situação
problema

abordado naquela ocasião e que também não foram
tomadas medidas cabíveis, sobre o péssimo serviço realizado
pela

empresa

nos

últimos

anos

no que

concerne

ao

recapeamento das vias públicas da cidade, quando realizam
abertura de buracos para realização e ampliação de rede de
esgoto. 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 22 (vinte e dois) de novembro de
2016, às 19h (dezenove horas) aqui no Salão Dácio Chagas de
Faria, e eu, Elias Ferry, 10 Secretário, lavrei a oresente at
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