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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas,
realizada em 04 de junho de 2019.

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove, 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 da
vereadora Sra. Marcelha Regina Figueiredo Matos. Feita a chamada, verificouse a presença de todos os vereadores. Havendo, portanto, número regimental,
a Sra. 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 sete
votos, com pedido de abstenção do voto da vereadora Sra. Vera Lúcia Costa e
Silva, que não estava presente na reunião anterior, e com a seguinte
retificação: na reunião anterior, o vereador Sr. Diogo Augusto Aparecido
Ribeiro parabenizou todos os profissionais e colabores do Setor da Educação
do Município, pois o índice de educação está elevado, demonstrando que o
Município está avançado neste ponto; que o mérito é em virtude do trabalho de
toda a equipe das redes municipal e estadual de Educação; solicitou a
ampliação da ajuda (transporte) para os estudantes cachoeirenses que
estudam em cidades vizinhas, bem como solicitou a extensão do benefício
também para os estudantes que fazem cursos profissionalizantes. Em seguida,
o Sr. Secretário fez a leitura dos ofícios recebidos do Executivo, das
correspondências recebidas de diversos e das proposições a darem entrada na
referida sessão, sendo: Moção n º 02/2019, de autoria da vereadora Sra.
Marcelha Regina Figueiredo Matos, externando os sentimentos de pesar aos
familiares da Sra. Benedita Joana D'Arc Pinto Araújo, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 01 de junho de 2019; Requerimento nº 22/2019, de autoria do
vereador Sr. José Roberto Dionísio, requerendo informações ao Sr. Prefeito
Municipal sobre as festividades do dia 1º de Junho e da Fogueira de São Pedro
de 2019; Projeto de Lei nº 15/2019, de autoria do Executivo, que revoga a Lei
Municipal nº 2544/2018, que cria o cargo comissionado de Coordenador no
Quadro de Pessoal do Município de Cachoeira de Minas; Projeto de Lei nº
16/2019, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a firmar
Convênio com DEER/MG - Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem de Minas Gerais; Projeto de Lei nº 17/2019, de autoria do Executivo,
que autoriza o Executivo Municipal a proceder a obras de manutenção e
recuperação de calçadas da Rodovia MG 173; Projeto de Lei nº 18/2019, de
autoria da Mesa Diretora da Câmara, que revoga os artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº
2.546, de 07/11/2018, que dispõe sobre a criação de cargo comissionado de
Assessor Legislativo da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas. Na parte
destinada à ORDEM DO DIA, para DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, a
Indicação nº 13/2019, de autoria dos vereadores Srs. Luiz Donizetti Barbosa e
Alechandro Freitas da Silva, que solicita ao Chefe do Executivo que estude a
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possibilidade de refazer o bueiro de gado na localidade do Distrito do Itaim
mais conhecida como "Três Porteiras", no terreno do senhor de alcunha João
Leitinho, foi aprovada por oito votos; a Moção n º 02/2019, de autoria da
vereadora Sra. Marcelha Regina Figueiredo Matos, externando sentimentos de
pesar aos Familiares da Sra. Benedita Joana D'Arc Pinto Araújo, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 01 de junho de 2019, foi aprovada por oito votos; o
Requerimento nº 22/2019, de autoria do vereador Sr. José Roberto Dionísio,
requerendo informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre as festividades do dia
1º de Junho e da Fogueira de São Pedro de 2019, foi aprovado por oito votos.
Para PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o Projeto de Lei nº 14/2019, de
autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2020 e dá outras providências, com parecer favorável da
Comissão de Finanças e Orçamento, foi aprovado por oito votos. Para
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o Projeto de Lei nº 13/2019 (vencido
em 1º turno), do Executivo, que altera o parágrafo terceiro do art. 1° da Lei nº
2.539 de 18/07/2018, foi aprovado por oito votos; o vereador Sr. Diogo Augusto
Aparecido Ribeiro requereu, nos termos do art. 200 do Regimento Interno da
Câmara Municipal, a dispensa da leitura da redação final do Projeto de Lei nº
13/2019, sendo o requerimento aprovado por oito votos. Na parte destinada à
EXPLICAÇÃO PESSOAL usou da palavra o vereador Sr. Diogo Augusto
Aparecido Ribeiro, comentando sobre o desligamento da Fisioterapeuta Iris
Sabrina da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); disse que
não sabe o motivo de seu desligamento, mas que sentiu muito pela dispensa
da profissional, que sempre prestou relevantes e competentes serviços à Apae,
e fez o comentário para atender a várias mães de alunos, que o procuraram
para questionar sobre o desligamento da fisioterapeuta; na oportunidade,
agradeceu por tudo que a Sra. Iris fez pelo seu filho Augusto, ressaltando que
ela sempre esteve disposta a ajudar e fazia um trabalho excelente na APAE.
Nada mais havendo a se tratar, a Sra. Presidente, após agradecer a presença
de todos, comunicou que a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal
ocorrerá no dia 18 de junho do corrente ano, com início às dezenove horas, e
que a Ordem do Dia será encaminhada através de ofício. Em seguida, a Sra
Presidente declarou encerrada a reunião, do que para constar, eu, Diogo
Augusto Aparecido Ribeiro, Secretário, lavrei a presente que, se aprovada será
assinada.

