Câmara Municipal de Cachoeira de Minas
Rua Leonina de Oliveira nº 76 – Centro - CEP.: 37.545.000
Tel.: (35)3472-1110 – Fax: (35) 3472-1325
CNPJ 17.419.490/0001-68

Pauta da 14ª Sessão Ordinária
1ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura
Identificação Básica
Tipo da Sessão: Ordinária

Data: 20/04/2021 às 19:00:00

Ofícios Recebidos e Diversos

Ofícios Recebidos do Executivo

Matérias Novas
Indicação 049/2021
manutenção na pracinha que cruza a rua Padre Teófilo Jasede, no Distrito do Itaim, município de Cachoeira de
Minas-MG.
Autoria: Ver. Leonardo Gonçalves da Silva
Indicação 050/2021
a viabilidade de fazer a manutenção das estradas rurais do Bairro Ribeirão das Cobras e Borges, município de
Cachoeira de Minas-MG
Autoria: Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena e Ver. Leonardo Gonçalves da Silva
Requerimento 020/2021
que o chefe do executivo preste as seguintes informações quanto a LEI nº 2.532, de 02 de Abril de 2.018,
alterada pela LEI nº 2.542, de 04 de Setembro de 2.018: • Documentos que comprovem as notificações e
fiscalizações dos postos de atendimento bancários, cooperativas de crédito e agências dos Correios; •
Recibos das multas emitidas para caso algum deles tenha descumprido a Lei.
Autoria: Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena
Moção 003/2021
De aplausos à todos os funcionários da saúde pelo grande desempenho no enfrentamento a pandemia do
Covid19. Submetemos à apreciação do Plenário, na forma regimental, a presente, Moção de Aplausos aos
funcionários da saúde que diretamente estão envolvidos no enfrentamento do COVID 19.
Autoria: Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena
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Indicação 048/2021
viabilidade de conceder um auxílio emergencial aos empresários, microempreendedores individuais e
autônomos como as manicures, cabeleireiros, cantores, afetados pela onda roxa
Autoria: Ver. Carlos Raymundo de Rezende, Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena e Ver. Rui Barbosa Vilas
Boas
Indicação 051/2021
a viabilidade de ampliar a rede de energia elétrica na Grota, bairro Bom Jardim, Zona rural, município de
Cachoeira de Minas, próximo a casa da "Sra. Nida" até a casa do "Sr. Tielinho Flausina" etambém a
viabilidade de calçar o referido trecho.
Autoria: Ver. Ivanildo Teixeira
Requerimento 021/2021
que o chefe do executivo preste as seguintes informações: • Alvarás de funcionamento e sanitário dos
catadores de reciclagem do município de Cachoeira de Minas
Autoria: Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena
Projeto de Lei Ordinária 019/2021
Estabelece possibilidade de parcelamento da Taxa de Alvará anual e ISSQN fixo anual do exercício de 2021 e
dá outras providências.
Autoria: Executivo Municipal
Requerimento 022/2021
requer do Executivo Municipal o Projeto do Paineirão e os laudos ambientais para a retirada das árvores que
estavam no local.
Autoria: Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena

Matérias da Ordem do Dia
Indicação 042/2021 - Fase única de discussão e votação
"manutenção da Rua Sebastião Pereira da Silva, próximo ao número 155 (Souza Gás), bairro Beira Rio. "
Autoria: Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena,
Indicação 043/2021 - Fase única de discussão e votação
"Manutenção e conserto do escoamento de água do lado da ponte próximo a floricultura, bairro Beira Rio. "
Autoria: Ver. Alecsander Augusto Pereira,
Indicação 044/2021 - Fase única de discussão e votação
"a viabilidade de estar implantando o Centro de Zoonoses na antiga Sorveteria da Creche, que faz divisa com
CRAS E MERCADO DA ARTE. "
Autoria: Ver. Alecsander Augusto Pereira,
Indicação 045/2021 - Fase única de discussão e votação
"asfaltar em ou fazer o calçamento com dois quebra-molas em frente a igreja do Bairro Olária, e seguir até o
bairro Olária o calçamento. "
Autoria: Ver. Ivanildo Teixeira,
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Indicação 046/2021 - Fase única de discussão e votação
"a viabilidade de solicitar juntamente com a CEMIG, para que possa deslocar um poste que está dentro da
estrada, que está atrapalhando e trazendo riscos para os motoristas em tempos de chuva. "
Autoria: Ver. Ivanildo Teixeira,
Indicação 047/2021 - Fase única de discussão e votação
"a viabilidade de fazer o calçamento dos morros rurais mais críticos em período de chuvas. "
Autoria: Ver. Rui Barbosa Vilas Boas,
Indicação 049/2021 - Fase única de discussão e votação
"manutenção na pracinha que cruza a rua Padre Teófilo Jasede, no Distrito do Itaim, município de Cachoeira
de Minas-MG. "
Autoria: Ver. Leonardo Gonçalves da Silva,
Indicação 050/2021 - Fase única de discussão e votação
"a viabilidade de fazer a manutenção das estradas rurais do Bairro Ribeirão das Cobras e Borges, município de
Cachoeira de Minas-MG"
Autoria: Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena, Ver. Leonardo Gonçalves da Silva,
Indicação 051/2021 - Fase única de discussão e votação
"a viabilidade de ampliar a rede de energia elétrica na Grota, bairro Bom Jardim, Zona rural, município de
Cachoeira de Minas, próximo a casa da "Sra. Nida" até a casa do "Sr. Tielinho Flausina" etambém a
viabilidade de calçar o referido trecho."
Autoria: Ver. Ivanildo Teixeira,
Requerimento 020/2021 - Fase única de discussão e votação
"que o chefe do executivo preste as seguintes informações quanto a LEI nº 2.532, de 02 de Abril de 2.018,
alterada pela LEI nº 2.542, de 04 de Setembro de 2.018: • Documentos que comprovem as notificações e
fiscalizações dos postos de atendimento bancários, cooperativas de crédito e agências dos Correios; •
Recibos das multas emitidas para caso algum deles tenha descumprido a Lei. "
Autoria: Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena,
Moção 003/2021 - Fase única de discussão e votação
"De aplausos à todos os funcionários da saúde pelo grande desempenho no enfrentamento a pandemia do
Covid19. Submetemos à apreciação do Plenário, na forma regimental, a presente, Moção de Aplausos aos
funcionários da saúde que diretamente estão envolvidos no enfrentamento do COVID 19. Considerando: * que
todos os profissionais da saúde exercem sua profissão com dedicação, amor, prazer em servir aqueles que
buscam as unidades de saúde; * que esses profissionais colocam suas próprias vidas em risco para garantir a
saúde da população; * que o medo é uma realidade na vida desses profissionais, pois estão expostos
constantemente ao contágio do Covid-19 e as manifestações que por ventura possam surgir desde uma
simples tosse ou febre o que implicaria em isolar a equipe; * que esses profissionais prestam o serviço com
muita dedicação, amor, profissionalismo e prazer em servir aqueles que tanto deles precisam; * que esta
tragédia mundial trouxe a todos insegurança e medo do dia de amanhã, e que esses profissionais, por que não
dizer “ anjos da guarda”? Nunca foram tão amados e necessários. O profissional de saúde tem como missão
salvar vidas, e nessa pandemia em que vivemos, eles se entregam diariamente nessa luta, que nem sempre
chegam a vitória. Vivem dias difíceis e angustiantes, mas, mesmo com todas as dificuldades vividas,
continuam na luta para aliviar a dor do próximo. Esta Moção de Aplauso é destinada a todos os profissionais
de saúde do nosso município que são linha de frente no enfrentamento do Covid-19. Entre esses profissionais
estão os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, auxiliares de limpeza e
manutenção, assistentes sociais, agentes de saúde, equipes da saúde da família, motoristas, recepcionistas e
demais funcionários das UBS e pronto atendimento. O agradecimento a esses profissionais é uma forma de
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darmos nossa contribuição com esta singela homenagem. É necessário externar a solidariedade a todos que
estão se expondo no combate à Covid-19. E, se ainda não podemos abraça-los, é justo que recebam através
da moção o calor do nosso profundo agradecimento por todo empenho, dedicação, doação e coragem.
Sabemos que essa luta vai continuar por algum tempo ainda, mas, temos a certeza que nossa cidade que
sempre foi abençoada por Deus, há de continuar a lutar para amenizar e evitar danos maiores as famílias e as
pessoas. Diante disto, submetemos à apreciação do Plenário, na forma regimental, a presente Moção de
Aplausos aos PROFISSIONAIS DE SAÚDE aos relevantes serviços prestados a sociedade cachoeirense
durante a Pandemia da Covid-19. "
Autoria: Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena,
Requerimento 021/2021 - Fase única de discussão e votação
"que o chefe do executivo preste as seguintes informações: • Alvarás de funcionamento e sanitário dos
catadores de reciclagem do município de Cachoeira de Minas "
Autoria: Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena,
Requerimento 022/2021 - Fase única de discussão e votação
"requer do Executivo Municipal o Projeto do Paineirão e os laudos ambientais para a retirada das árvores que
estavam no local. "
Autoria: Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena,
Projeto de Lei Ordinária 018/2021 - 1ª Fase de discussão e votação
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgar a relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na Rede
Pública Municipal de Saúde de Cachoeira de Minas – MG."
Autoria: Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena,
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