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Ata da 2a (segunda) Reunião Ordinária do 4° (quarto) período
legislativo da 34a (Trigésima quarta) Legislatura da Câmara
Municipal de Dores do Indaiá, Estado de Minas Gerais, realizada
aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2017 (dois mi! e dezessete)
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 dós
senhores vereadores: Adilson Mário Alves, Aurivaldo Donizette da
Silva, Evamir Araújo de Sousa, João Gilberto da Silva, José
Marinho Zica, José Qldack Pinto, Leonardo Diógenes Coelho,
Osanam

Veloso

Santos

e

Sosthene

Morais.

Foram

cumprimentados os vereadores da cidade de Estrela do Indaiá
senhores Antônio Augusto Silva de Oliveira, Laerte Henrique Dias
de Magalhães e a senhora Amélia de Fátima Gontijo. Havendo
quorum regimental em nome do Poder Legislativo e do povo
dorense e suplicando a proteção de Deus deu por abertos os
trabalhos da 2a (segunda) Reunião Ordinária. A leitura da
mensagem bíblica foi procedida peío Vereador Aurivaldo
Donizette da Silva e a leitura da Declaração dos Direitos
Humanos pelo Vereador Adilson Mário Alves. Logo após foram
apresentadas

as

correspondências

recebidas,

destacando:

Ofício n° 800/2016 do Ministério do Desenvolvimento Social e
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Agrário - Secretaria de Assistência Social - Comunicação de
Celebração de Convênio entre o Município; Convite para posse
de novo Pároco, o Reverendíssimo Padre Marcos Antônio da
Costa - dia 15 de Janeiro de 2017 ás 18:00 horas no Santuário
Nossa Senhora das Dores. A seguir foram apresentadas e
aprovadas por unanimidade dos Edis as Indicações 01/2017 e
02/2017 de autoria do Vereador Evamir Araujo de Sousa. Foram
apresentados

e aprovados

por

unanimidade

dos

Edis o

Requerimento 02/2017 de autoria do Vereador Evamir Araujo de
Sousa e 03/2017 de autoria do Vereador Osanam Veloso Santos.
Em seguida fez uso da Tribuna do Povo Dr. Marcelo Cirineu
Carneiro - Presidente da OAB - que solicitou maior apoio na
realização de convênio assinado entre o Município e o Conselho
da Comunidade, para prestação de serviços por detentos, pois
foi um projeto de grande relevância na recuperação e
ressocialização de presos, através de trabalho dos mesmos em
serviços e obras da administração municipal. Passando à fase
das considerações finais foi concedida a palavra ao Vereador
João Gilberto da Silva que informou que a partir da presente
data será o líder de Governo na Câmara Municipal.

Dando

sequência à reunião o Vereador Evamir Araujo de Sousa
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Emater, que é preciso saber se tal comentário é verídico, pois eia
chegou a Dores do Indaiá em 01 de julho de 1969, que precisam
lutar por sua permanência. O Vereador disse ainda que foi
procurado pelo Técnico do referido órgão, que explanou sobre
a importância da Emater no atendimento ao produtor rural,
principaimente da Agricultura familiar. O Vereador José Marinho
Zica sugeriu que fosse agendada uma reunião com o Prefeito
para discutir sobre a permanência dos Cursos Técnicos no
Colégio Municipal São Luís e ainda sobre a Emater. Foi aprovado
ainda por unanimidade dos Edis o Requerimento verbal do
Vereador José Marinho Zica que solicitou o envio de ofício ao
Executivo

requerendo

informações

sobre

o

calçamento

poliédrico da Rua Mário Lopes de Mendonça no Bairro das
Indústrias, se irão realizar, caso afirmativo, qual a data prevista. O
presente

requerimento, trata-se

de .diversos

pedidos

dos

moradores da referida rua, que há muito tempo pleiteiam tal
melhoramento.

E

finalizando

as

considerações

finais

foi

aprovada por unanimidade dos Edis a indicação verbal do
Vereador Sosthene Morais que solicitou o envio de ofício ao
Executivo para que este designe à Secretaria de Obras que seja
providenciada a recuperação das estradas rurais, em especial
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a referida

estrada

encontra-se

praticamente

intransitável,

dificultando o transporte dos produtores rurais e p escoamento
de leite e gado daquela localidade. Como a base econômica
do Município está concentrada na pecuária, é^salutar que se
redobre a atenção às estradas municipais, a fim de minimizar os
prejuízos

suportados

por

este

setor,

diante

do

colapso

econômico que nosso País se encontra. 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

17

(dezessete) de janeiro de 2017, às 19h (dezenove horas) aqui no

