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Ata da Reunião ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas,
realizada em 05 de junho de 2018.

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezenove horas,
reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, Estado de
Minas Gerais, no salão a ela destinado, sob a presidência do vereador Sr. José
Roberto Dionísio. Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os
vereadores. Havendo, portanto, número regimental, o Sr. Presidente declarou
aberta a sessão e convidou a todos para as orações de costume. Lida a ata da
reunião anterior, a mesma foi aprovada por seis votos, com pedido de abstenção
dos votos dos Vereadores Srs. Alechandro Freitas da Silva e Vera Lúcia Costa
e Silva, por motivo de não terem participado da reunião anterior, sem
retificações. Em seguida, a Sra. Secretária fez a leitura do ofício recebido do
Executivo. Na parte destinada à ORDEM DO DIA, para DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO ÚNICA, Indicação nº 19/2018, de autoria do vereador Sr. Diogo
Augusto Aparecido Ribeiro, que indica ao Chefe do Executivo, a possibilidade de
refazer o recapeamento da rua Gavino de Almeida Costa, bairro Beira Rio e a
colocação de postes com iluminação em vários pontos da rua, foi aprovada por
oito votos; Indicação nº 20/2018, de autoria do vereador Sr. Alechandro
Freitas da Silva, solicitando ao Chefe do Executivo a canaliza ção da
rede de esgoto do Distrito do Itaim até o rio , foi aprovado por seis votos.
Na parte destinada à EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o
vereador Sr. Diogo Augusto Aparecido Ribeiro, parabenizando a
Cooperativa Sicoob pela iniciativa e conclusão da Lei Municipal nº 2532
de 02 de abril de 2018, que Dispõe sobre a instalação de forte anteparo
metálico e dispositivo de segurança com nebulização de fumaça no local onde
se encontram caixas eletrônicos dos estabelecimentos e/ou postos de
atendimento bancários, cooperativas de crédito e agências dos Correios,
conforme especifica, e dá outras providências.”, a Cooperativa já conclui a
solicitação da Lei aprovada desde de abril do corrente ano. Após
agradecer a presença de todos, o Sr. Presidente comunicou que a próxima
reunião ordinária da Câmara Municipal será no dia 26 de junho de 2018 e que a
Ordem do Dia será encaminhada através de ofício. Nada mais havendo a se
tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, do que para constar, eu,
Vera Lúcia Costa e Silva, Secretária, lavrei a presente que, se aprovada será
assinada.
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