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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas,
realizada em 17 de julho de 2018.
Aos dezessete dias do mês de julho 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 oito votos,
sem retificação. Em seguida, a Sra. Secretária fez a leitura dos ofícios
recebidos do Executivo, das correspondências recebidas de diversos e das
matérias novas a darem entrada na referida Sessão, sendo: Moção de Repúdio
nº 01/2018, de autoria do Vereador Sr. Diogo Augusto Aparecido Ribeiro, à
arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 442, que
pretende a descriminalização do aborto até a décima segunda semana de
gestação, em análise no c. Supremo Tribunal Federal; Requerimento nº
21/2018, de autoria dos vereadores Srs. Paulo Dionísio Filho, Carlos
Raymundo de Rezende e Luiz Donizetti Barbosa, requerendo seja concedido o
regime de urgência especial para tramitação do Projeto de Lei nº 17/2018,
sendo dispensados os interstícios de votação entre primeiro e segundo turnos,
procedendo a votação dos dois turnos nessa reunião; Requerimento nº
22/2018, de autoria do vereador Sr. José Roberto Dionísio, requerendo as
seguintes informações ao Chefe do Executivo: se vem fiscalizando as obras,
construções e reformas de imóveis que acontecem em nossa cidade; se há
uma efetiva fiscalização e cobrança quanto às normas de construção e
manutenção dos passeios e calçadas; e se as normas estipuladas no Código
de Obras do Município vem sendo obedecidas; Indicação nº 22/2018, de
autoria do vereador Sr. Diogo Augusto Aparecido Ribeiro, que reitera ao Sr.
Prefeito o pedido da Indicação nº 58/2017, ou seja: a viabilidade de implantar a
Guarda Municipal na cidade de Cachoeira de Minas e Distrito do Itaim;
Indicação nº 23/2018, de autoria do vereador Sr. Diogo Augusto Aparecido
Ribeiro, que reitera o pedido da Indicação nº 72/2017 ao Sr. Prefeito, ou seja: a
colocação de um braço de luz (luminária) na Avenida Bela Vista, próximo ao nº
527, no Bairro Cruzeiro; Indicação nº 24/2018 de autoria do vereador Sr.
Alechandro Freitas da Silva, que solicita ao Sr. Prefeito a manutenção dos
bancos da Praça do Distrito do Itaim, no município de Cachoeira de Minas;
Indicação nº 25/2018 de autoria do vereador Sr. Alechandro Freitas da Silva,
que solicita ao Chefe do Executivo a manutenção do calçamento da rua Gomes
Tenório, no Distrito do Itaim, neste Município; Projeto de Lei nº 20/2018, de
autoria do Executivo, que altera a Lei Municipal 2532/2018, que dispõe sobre a
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instalação de forte anteparo metálico e dispositivos de segurança para
estabelecimentos bancários, postos de atendimento, cooperativas de crédito e
agências de correio. Conforme inscrição em livro próprio, usou da palavra o Sr.
Vivaldi de Paula Barbosa Neto, que fez explanação referente ao Código de
Obras do Município de Cachoeira de Minas, mais especificamente sobre o
recuo de um metro e meio na área frontal dos terrenos, dizendo aos Senhores
Vereadores que a Lei infelizmente prejudica muitas pessoas, pois existem
terrenos em Cachoeira de Minas que a metragem é bem menor que um terreno
normal; portanto, exigir um recuo nessa proporção afetará a construção de
várias residências no município, e solicitou que os Srs. Vereadores revejam
essa Lei para fazer o melhor para os moradores do município, agradecendo a
oportunidade de expor seu pensamento e manifestar um desejo da população
Ccachoeirense, que está sendo prejudicada. Na parte destinada à ORDEM DO
DIA, para DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, o Requerimento de autoria do
vereador Sr. Paulo Dionísio Filho, de retirada do Projeto de Lei nº 15/2018, de
autoria a Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades,
que altera os dispositivos do art. 13 da Lei municipal 2 .512, de
24/11/2017, que institui o Código de Obras do Município de
Cachoeira de Minas-MG, foi aprovado por oito votos; a Moção de
Repúdio nº 01/2018, de autoria do Vereador Sr. Diogo Augusto Aparecido
Ribeiro, à arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº
442, que pretende a descriminalização do aborto até a décima segunda
semana de gestação, em análise no c. Supremo Tribunal Federal, foi aprovada
por oito votos; o Requerimento nº 21/2018, de autoria dos vereadores Srs.
Paulo Dionísio Filho, Carlos Raymundo de Rezende e Luiz Donizetti Barbosa,
requerendo seja concedido o regime de urgência especial para tramitação do
Projeto de Lei nº 17/2018, sendo dispensados os interstícios de votação entre
primeiro e segundo turnos, procedendo a votação dos dois turnos nessa
reunião, foi aprovado por oito votos; o Requerimento nº 22/2018, de autoria do
vereador Sr. José Roberto Dionísio, que requer as seguintes informações do
Sr. Prefeito: se vem fiscalizando as obras, construções e reformas de imóveis
que acontecem em nossa cidade; se há uma efetiva fiscalização e cobrança
quanto às normas de construção e manutenção dos passeios e calçadas; se as
normas estipuladas no Código de Obras do Município vem sendo obedecidas,
foi aprovado por oito votos; a Indicação nº 21/2018, de autoria do vereador Sr.
Carlos Raymundo de Rezende, que indica ao Chefe do Executivo a viabilidade
de adquirir uma máquina modelo rolete, de tambor único, vibratório liso, foi
aprovada por oito votos. Para PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o Projeto
de Lei nº 17/2018, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo a proceder
a locação de imóveis e realizar cessão de uso para a empresa Grifit Indústria e
Comércio Ltda., com pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento, foi aprovado por oito votos ; a
Emenda Modificativa nº 01, de autoria do Vereador Sr. Paulo Dionísio
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Filho, ao parágrafo terceiro do artigo 1º do Projeto de Lei nº 17/2018,
foi aprovada por oito votos; a Emenda Aditiva nº 01, de autoria da
vereadora Sra. Marcelha Regina Figueiredo Matos, ao artigo primeiro
do Projeto de Lei nº 17/2018, foi aprovada por oito votos. Submetido a
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, de acordo com o Requerimento nº
21/2018, o Projeto de Lei nº 17/2018 (vencido em 1º Turno), de autoria do
Executivo, que autoriza o Executivo a proceder a locação de imóveis e realizar
cessão de uso para a empresa Grifit Indústria e Comércio Ltda., foi aprovado
por oito votos; a vereadora Sra. Vera Lúcia Costa e Silva requereu, nos termos
do artigo 200 do Regimento Interno desta Casa, a dispensa da leitura da
redação final da referida proposição, sendo o requerimento aprovado por oito
votos; o Projeto de Lei nº 19/2018, de autoria do vereador Sr. Carlos
Raymundo de Rezende, que altera o inciso III do artigo 97 da Lei
Municipal nº 1.682, de 20/03/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Município de Cachoeira de Minas , foi
aprovado por oito votos. Na parte destinada à EXPLICAÇÃO
PESSOAL, usou da palavra o vereador Sr. Paulo Dionísio Filho,
dizendo que o Código de Obras já é Lei e, por isso mesmo, os
projetos de construção que foram aprovados pela Secretaria de Obras
da Prefeitura Municipal antes da vigência do referido Código poderão
ser executados normalmente; no entanto, os projetos apresentados
após a vigência do Código de Obras terão que se adequar à Lei. O
vereador Sr. Diogo Augusto Aparecido Ribeiro agradeceu a presença
de todo o público nesta sessão, bem como o apoio para aprovação da
Moção de sua autoria, de repúdio ao aborto. Após agradecer a presença
de todos, o Sr. Presidente comunicou que a Câmara Municipal de Cachoeira de
Minas entrará no período de recesso legislativo no dia 19 de julho de 2018, e
que se houver reunião extraordinária, a mesma será convocada mediante
ofício, e, em seguida, declarou encerrada a reunião, do que para constar, eu,
Vera Lúcia Costa e Silva, Secretária, lavrei a presente que, se aprovada será
assinada.

