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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas,
realizada em 18 de agosto de 2020.

Aos dezoito 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, com a seguinte retificação: a vereadora Sra. Marcelha
Regina Figueiredo Matos solicitou para que constasse seu pronunciamento sobre a
rede de esgotos no bairro Beira Rio, próximo ao prédio do antigo matadouro municipal;
relatou que a rede de esgotos passa dentro de um terreno; que o proprietário deste
terreno foi conversar com uma pessoa da Prefeitura Municipal, e esta pessoa relatou
que como já transcorreu o prazo de manifestação do proprietário, agora quem tem
que arcar com os procedimentos para mudança da rede de esgotos dentro do terreno
é o próprio dono do imóvel; o vereador Sr. Alechandro Freitas da Silva solicitou para
que constasse seu pronunciamento sobre o calçamento no Distrito do Itaim, haja vista
que ele solicitou o calçamento das ruas dentro do Distrito, medida esta que requer
extrema urgência. Em seguida, o Sr. Secretário fez a leitura dos ofícios recebidos do
Executivo, das correspondências recebidas de diversos e das matérias novas a darem
entrada na referida sessão, sendo: Projeto de Lei nº 16/2019, de autoria do Executivo,
que altera a Lei 2512/2017 - Código de Obras do Município de Cachoeira de MinasMG e dá outras providências. Na parte destinada à ORDEM DO DIA, para
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a 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, foi aprovada por oito votos. Na
parte destinada à EXPLICAÇÃO PESSOAL usou da palavra o vereador Sr. Carlos
Raymundo de Rezende, solicitando as providências do Sr. Prefeito para implantação
das academias ao ar livre nos bairros Jacarandá e Grotão, atendendo assim às
indicações já aprovadas por esta Casa Legislativa, de autoria dos vereadores Srs.
Marcelha Regina Figueiredo Matos e João Batista da Silva; salientou a disponibilidade
de recursos financeiros, que já foram repassados para essa finalidade; a vereadora
Sra. Marcelha Regina Figueiredo Matos ratificou o pedido do vereador Sr. Carlos
Raymundo de Rezende, pois no ano de 2017 ela e o vereador Sr. João Batista da
Silva solicitaram tal providência ao Sr. Prefeito Municipal; comentou também sobre o
buraco existente na rua Padre Gregório, em frente à Casa de Oração, solicitando o
conserto do piso da rua, pois o buraco pode ocasionar acidentes graves no local;
requereu uma resposta do Sr. Prefeito Municipal quanto aos paralelepípedos que
foram retirados das ruas ao lado da Praça da Bandeira, perguntando onde os mesmos
foram colocados, e que se os paralelepípedos ainda não foram utilizados, que o Sr.
Prefeito atenda aos pedidos das vereadoras Sras. Marcelha e Vera Lúcia, no sentido
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de pavimentar a estrada de acesso à Igreja do Bairro Cachoeirinha; a vereadora Sra.
Marcelha Regina Figueiredo Matos comentou também sobre a necessidade de se
criar a Patrulha Rural no Município, pois o projeto é constantemente cobrado pelos
vereadores e que, com a existência da Patrulha Rural os roubos e demais tragédias,
como a que aconteceu com a família do Sr. Tércio da Silveira, poderiam ter sido
evitados. O vereador Sr. Alechandro Freitas da Silva solicitou a atenção do Sr. Prefeito
para que providencie, com urgência e antes do período chuvoso, que se providencie
o calçamento da rua de acesso ao cemitério do Distrito do Itaim, haja vista que assim
que começarem as chuvas haverá dificuldades para acesso ao cemitério; o vereador
Sr. Waldyr Silva Costa e Alves solicitou ao Sr. Prefeito Municipal que providencie o
calçamento da saída do Distrito do Itaim até a ponte, pois com uma pequena chuva
no início da semana já houve dificuldades para o trânsito de veículos no local, e muitas
pessoas deixaram seus veículos e seguiram a pé. O vereador Sr. Diogo Augusto
Aparecido Ribeiro também comentou sobre o buraco da Rua Padre Gregório, citado
pela vereadora Sra. Marcelha, dizendo que foi até o local e viu pessoalmente que o
local precisa de reparos urgentes, a fim de se evitar acidentes; ressaltou a questão da
segurança pública em nosso Município, reiterando que por inúmeras vezes requereu
a instalação de câmeras em vários pontos da cidade, para a identificação de pessoas
e veículos que entram e saem da cidade; salientou que com a possibilidade de se
identificar os suspeitos de crimes através das filmagens, os roubos e demais eventos
criminosos de nossa cidade deverão diminuir, proporcionando mais segurança para a
população. Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara, vereador Sr. Paulo Dionísio
Filho, registrando seus agradecimentos à funcionária contratada por esta Casa pelo
período e janeiro a agosto do corrente ano, Sra. Sheila Cristina; parabenizou o
excelente trabalho que a Sra. Sheila desempenhou no período e aproveitou o ensejo
para dar as boas-vindas pelo retorno da funcionaria Sra. Anelize e os parabéns para
a funcionária Sra. Maria Inez, pelo seu aniversário que será no dia 19 de agosto,
desejando felicidades, saúde e sucesso, e agradeceu pelos excelentes serviços
prestados nessa Casa Legislativa. Relatou ainda a questão de monitoramento e
notificações do COVID-19, pois entende que a Prefeitura está sendo negligente, pois
recebeu uma informação de um jovem que foi notificado como contaminado pelo
COVID-19, que após ser notificado pelo serviço de Saúde do Município, não teve
nenhum acompanhamento, que os profissionais da Saúde sequer foram até sua
residência para saber se o paciente estava passando bem ou se teve um quadro de
piora; solicitou uma atenção maior nessas notificações, ressaltando a necessidade de
se acompanhar os pacientes, pois essas pessoas precisam de mais atenção para
recuperação da saúde, salientando que está havendo um aumento do número de
casos em nossa cidade. 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 primeiro de setembro 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.

