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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas,
realizada em 04 de agosto de 2020.

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, 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. Paulo
Dionísio Filho. 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 retificações. Em seguida, o Sr. Secretário
fez a leitura das correspondências recebidas de diversos e das proposições a darem
entrada na referida sessão sendo: Moção n° 10/2020, de autoria da vereadora Sra.
Marcelha Regina Figueiredo Matos, aos familiares do Sr. Tércio da Silveira,
externando os sentimentos de profundo pesar dos componentes desta Casa
Legislativa por seu falecimento, ocorrido no dia 06 de julho de 2020, e o
falecimento de seu filho, Heber da Silveira, ocorrido no dia 09 de julho de 2020;
Indicação n° 11/2020, de autoria do vereador Sr. Diogo Augusto Aparecido Ribeiro,
solicitando que o Sr. Prefeito estude a viabilidade de adquirir um novo aparelho de
Raio-X. Na parte destinada à ORDEM DO DIA, para DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA a Moção n° 10/2020, de autoria da vereadora Sra. Marcelha Regina
Figueiredo Matos, aos familiares do Sr. Tércio da Silveira, externando os
sentimentos de profundo pesar dos componentes desta Casa Legislativa por seu
falecimento, ocorrido no dia 06 de julho de 2020, e o falecimento de seu filho,
Heber da Silveira, ocorrido no dia 09 de julho de 2020, foi aprovada por oito votos.
Na parte destinada à EXPLICAÇÃO PESSOAL usou da palavra o vereador Sr.
Carlos Raymundo de Rezende, solicitando providências urgentes quanto à rede de
esgotos da cidade, que cai acima do nível do rio, causando grande mau cheiro nas
proximidades da ponte Melo Viana; que no Distrito do Itaim o problema do esgoto
também é grave, pois acontece de caírem animais na rede; convidou o Sr. Prefeito
para ir até o bairro Alto das Cruzes para verificar pessoalmente a rede de esgotos
daquela localidade; reclamou também sobre o rolete da Prefeitura, que fica mais
parado que trabalhando; que em ano de eleições municipais o Prefeito começa a
fazer obras, mas deveria fazer desde o início do mandato, pois o vereador cansou
de cobrar a limpeza de cacimbas na zona rural, indo um sem número de vezes na
Prefeitura, sem qualquer solução; a vereadora Sra. Marcelha Regina Figueiredo
Matos comentou que desde o início do mandato os vereadores tem cobrado uma
solução da para rede de esgotos do bairro Alto das Cruzes,, e o Sr. Prefeito fala que
a culpa é da vereadora e do vereado Sr. José Roberto Dionísio, que gastam todo o
dinheiro; no entanto, é mentira, pois a prova é que repassaram grandes somas de
dinheiro da Câmara para a Prefeitura e nada foi feito; salientou a necessidade de
regularizar as redes de esgotos dos bairros Beira Rio e Alto das Cruzes, e do Distrito
do Itaim; comentou que existe um problema da rede de esgotos em frente ao antigo
matadouro municipal, pois referida rede atravessa no meio de um lote e o
proprietário não tem como utilizar o lote. O vereador Sr. José Roberto Dionísio
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parabenizou o vereador Sr. Carlos Raymundo de Rezende pelo pronunciamento,
ressaltado que os vereadores cobram o Prefeito, as pessoas reclamam para os
vereadores solicitando a limpeza das cacimbas, o rolete custou caro e até agora o
vereador somente viu o equipamento trabalhando no morro do bairro Tucum e no
bairro Córrego Formoso, dizendo que não adianta comprar maquinário e não utilizar
para resolver os problemas; em aparte, o vereador Sr. Carlos Raymundo de
Rezende comentou que na área da Saúde existia uma verba de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) que conseguiu, mas que não caiu na conta, pois foi informado
que o Fundo Municipal da Saúde estava irregular, somente sendo regularizado
agora; que tem uma verba de R$ 52.000,00 para as academias de Cachoeira de
Minas; ressaltou que existem algumas pessoas que estão aguardando cirurgias, que
não estão sendo realizadas; com a palavra novamente o vereador Sr. José Roberto
Dionísio comentou que há muita perseguição política em nossa cidade pois fizeram
duzentas e duas indicações em quatro anos e o Sr. Prefeito não atendeu nem
quarenta indicações dos vereadores, por isso faz um apelo para que o Sr. Prefeito
olhe pela população cachoeirense. O vereador Sr. Alechandro Freitas da Silva
comentou que quanto à rede de esgotos do Distrito do Itaim o problema é grave,
pois além do mau cheiro, os animais chegam a cair nos esgotos, mas que esteve
com o Sr. Prefeito e o Sr. Secretário de Obras, que informaram que a Prefeitura tem
parte do material necessário para a reforma da rede de esgotos e por isso espera
que o problema seja resolvido; que quanto ao calçamento da estrada do Distrito do
Itaim até a ponte, a obra foi embargada e a empreiteira responsável foi notificada,
mas até agora não há uma solução e espera que o serviço seja retomado e
concluído até o final do presente mandato; o vereador Sr. Waldyr Silva Costa e
Alves complementou dizendo que o calçamento feito deve ser reformado, pois foi
muito mal feito, pedindo ainda ao Sr. Prefeito que entre em contato como operador
de máquinas da Prefeitura, pois ele está tirando o calçamento de um lado da rua e
colocando do outro lado, deixando montes de terra e causando transtornos aos
moradores e transeuntes; em aparte, o vereador Sr. Carlos Raymundo de Rezende
disse que a população está comentando que as obras de asfaltamento de ruas que
o Prefeito de Conceição dos Ouros fez em duas semanas o Prefeito de Cachoeira
de Minas demorou mais de dois meses; que em Ouros foi concluído o serviço da
rede de esgotos e que fizeram um empréstimo, cujo pagamento será negociado com
o Estado de Minas Gerais, o que também poderia ter sido feito por Cachoeira de
Minas, pois o Estado também deve para nosso Município; o vereador Sr. Diogo
Augusto Aparecido Ribeiro comentou que quanto ao problema dos esgotos
realmente a situação é crítica; que tal assunto já foi debatido inúmeras vezes nesta
Casa e que ele já fez um ofício solicitando ao Sr. Prefeito a criação do Fundo
Municipal de Saneamento Básico, pois o projeto é de iniciativa exclusiva do Prefeito,
e com os recursos deste Fundo será possível o investimento em melhorias no
saneamento básico, no fornecimento de água potável, na captação e correta
destinação das águas pluviais; salientou que é necessária a manutenção ponte Melo
Viana e da passarela lá existente, a fim de evitar um possível acidente; solicitou
ainda melhorias na iluminação pública na Rua Padre Lupércio Pereira Simões, que é
muito utilizada para caminhadas, mas as pessoas têm receio de passar pelo local,
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que fica muito escuro; solicitou também a manutenção da iluminação pública da
estrada do bairro Machados, se possível com lâmpadas led, tanto por questões
ambientais quanto por economia. Com a palavra o vereador Sr. Paulo Dionísio Filho
comentou o grande número de casos de Covid em nossa cidade, solicitando
providências do Sr. Prefeito quanto à questão dos vendedores ambulantes, pois teve
notícias que na cidade de Brasópolis o surto maior da doença está relacionado aos
vendedores ambulantes; ressaltou que em Pouso Alegre está proibido o comércio de
ambulantes, existindo forte fiscalização, o que contribui para que os vendedores
ambulantes venham para Cachoeira de Minas, o que pode ocasionar o aumento do
número de casos de Covid-19, motivo pelo qual solicitou à população que se
previna, principalmente com o uso de máscaras e com o distanciamento social;
comentou também sobre o surgimento de carrapatos em alguns bairros, que é
agravado pelo tempo seco, solicitando providências da Prefeitura para o combate
aos mesmos, pulverizando as ruas e lotes vagos; solicitou providências urgentes do
Sr. Prefeito quanto à rua não pavimentada de acesso ao bairro Santa Rita, pois
existe muita poeira no local, prejudicando os moradores e causando problemas de
saúde, sendo que a Prefeitura tem caminhão pipa e poderia irrigar diariamente a rua,
evitando o problema; requereu a instalação de placas de sinalização de trânsito no
bairro Santa Rita, pois já ocorreu acidente de trânsito no local, por falta de
sinalização. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente, após agradecer a
presença de todos, comunicou que a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal
será no dia dezoito de agosto de dois mil e vinte, e a ordem do dia será
encaminhada através de ofício. Em seguida, o Sr. Presidente declarou encerrada a
reunião, do que para constar, eu, Diogo Augusto Aparecido Ribeiro, Secretário,
lavrei a presente que, se aprovada será assinada.

