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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas,
realizada em 06 de agosto de 2019.

Aos seis dias do mês de agosto 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 oito
votos, sem retificações. 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: Indicação nº 16/2019,
de autoria da Vereadora Sra. Vera Lúcia Costa e Silva, solicitando ao Sr.
Prefeito a colocação de um redutor de velocidade “quebra-molas”, em frente à
casa do Sr. Alencar Cássio de Oliveira, próximo à Fazenda Olho D’Agua, no
bairro Floresta, município de Cachoeira de Minas; Indicação nº 17/2019, de
autoria do vereador Sr. Carlos Raymundo de Rezende, reiterando o pedido
feito através da Indicação nº 63/2017, solicitando a construção de um velório
no Distrito do Itaim; Projeto de Resolução nº 03/2019, de autoria da Mesa da
Câmara, que dispõe sobre a transferência de bens patrimoniais do Patrimônio
da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas para o Patrimônio da Prefeitura
Municipal de Cachoeira de Minas e dá outras providências; Projeto de Lei nº
23/2019, de autoria do Executivo, que altera o artigo 169 e parágrafo único, da
Lei Municipal nº 1.677/2001, que dispõe sobre as alterações e consolidação
tributária do Município de Cachoeira de Minas-MG e dá outras providências;
Requerimento nº 26/2019, de autoria do vereador Sr. José Roberto Dionísio,
reiterando os termos do Requerimento nº 51/2017, para que o Sr. Prefeito
preste informações sobre o acidente ocorrido com o trator pertencente à
Prefeitura Municipal, no que se refere ao procedimento e finalização do
processo de sindicância; Requerimento nº 27/2019, de autoria do vereador Sr.
José Roberto Dionísio, requerendo informações sobre a regulamentação de
plantão nos finais de semana para os taxistas; Requerimento nº 28/2019, de
autoria da vereadora Sra. Marcelha Regina Figueiredo Matos, requerendo
informações sobre os cargos existentes no setor da Saúde, tanto no que se
refere aos cargos de provimento em comissão quanto os cargos de provimento
efetivo, discriminando os nomes dos concursados e dos contratados; se
existem concursados em cargo comissionado, encaminhando a relação dos
nomes; requerendo o número de contratados no setor da saúde; o espelho de
ponto dos últimos 03 meses, constando as horas extras, com os relatórios do
relógio de ponto e também a assinatura em cadernos dos plantões e dos
PSF’s, bem como as justificativas para realização de horas extras. Conforme
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inscrição em livro próprio, usou da Tribuna a Sra. Maria Helena Trindade
Colombo, relatando sobre a Feira Livre de Cachoeira de Minas e solicitando o
apoio dos Vereadores para que seja dado o incentivo para os produtores rurais.
Na parte destinada à ORDEM DO DIA para DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA, a Indicação nº 15/2019, de autoria do vereador Sr. João Batista da
Silva, solicitando que o Senhor Prefeito atenda ao disposto no artigo 17,
parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, no sentido de atender às
necessidades dos produtores rurais e moradores da zona rural do Município,
fazendo a reparação, conservação, construção de chegadas às propriedades
rurais, inclusive pontes e vias de acesso à produção agropecuária e industrial,
bem como as construções e manutenção de áreas destinadas à secagem de
produtos agrícolas, de tijolos, derivados de mandioca, silos, cacimbas e, ainda,
limpeza dos terrenos para construções e outros, foi aprovada por sete votos,
com abstenção do voto do vereador Sr. José Roberto Dionísio; Requerimento
nº 26/2019, de autoria do vereador Sr. José Roberto Dionísio, reiterando os
termos do Requerimento nº 51/2017, para que o Sr. Prefeito preste
informações sobre o acidente ocorrido com o trator pertencente à Prefeitura
Municipal, no que se refere ao procedimento e finalização do processo de
sindicância, foi aprovado por oito votos; o Requerimento nº 27/2019, de autoria
do vereador Sr. José Roberto Dionísio, requerendo informações sobre a
regulamentação de plantão nos finais de semana para os taxistas, foi aprovado
por oito votos; o Requerimento nº 28/2019, de autoria da vereadora Sra.
Marcelha Regina Figueiredo Matos, requerendo informações sobre os cargos
existentes no setor da Saúde, tanto no que se refere aos cargos de provimento
em comissão quanto os cargos de provimento efetivo, discriminando os nomes
dos concursados e dos contratados; se existem concursados em cargo
comissionado, encaminhando a relação dos nomes; requerendo o número de
contratados no setor da saúde; o espelho de ponto dos últimos 03 meses,
constando as horas extras, com os relatórios do relógio de ponto e também a
assinatura em cadernos dos plantões e dos PSF’s, bem como as justificativas
para realização de horas extras, foi aprovado por oito votos. Na parte destinada
à EXPLICAÇÃO PESSOAL, com a palavra a vereadora Sra. Vera Lúcia Costa
e Silva, convidou a todos para participarem da Festa do Produtor Rural que
será realizada nos dias 17 e 18 de agosto do corrente ano; o vereador Sr.
Carlos Raymundo de Rezende ressaltou a necessidade da construção do
velório no Distrito do Itaim; o vereador Sr. Alechandro Freitas da Silva relatou
que apresentou Indicação para construção de um prédio destinado ao velório
no Distrito do Itaim no ano de 2017, e vem cobrando insistentemente o Sr.
Prefeito para a realização de referida obra, motivo pelo qual pede novamente a
colaboração do Sr. Prefeito Municipal. Com a palavra o vereador Sr. Diogo
Augusto Aparecido Ribeiro comunicou aos munícipes que foi publicado o
calendário da Caixa Econômica Federal contendo as datas para que os
trabalhadores procedam à retirada do FGTS, conforme medidas tomadas pelo
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro. A vereadora
Sra. Marcelha Regina Figueiredo Matos relatou que continua se empenhando
para que o problema da rede de esgoto do bairro Alto das Cruzes seja
solucionado, e que os vereadores continuam solicitando junto ao Sr. Prefeito
para que sejam realizadas as obras necessárias ao correto despejo das redes
de esgoto, tanto no bairro Alto das Cruzes como na cidade de Cachoeira de
Minas. O vereador Sr. Paulo Dionísio Filho relatou que no ano de 2018 o Sr.
Prefeito solicitou uma devolução antecipada, do Poder Legislativo, para fazer a
rede de esgotos; que no momento que o Sr. Prefeito solicitou a devolução do
numerário, a Câmara não repassou; no entanto, no final do ano foram
devolvidos mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e mesmo assim o
Sr. Prefeito não se empenhou para a construção da rede de esgotos do bairro
Alto das Cruzes, motivo pelo qual reitera o pedido da vereadora Sra. Marcelha,
no sentido de que o Sr. Prefeito tome as providências necessárias para evitar a
contaminação no solo e o risco de infecções e doenças dos moradores. Nada
mais havendo a se tratar, a Sra. Presidente, após agradecer a presença de
todos, comunicou que a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal será
realizada no dia 20 de setembro do corrente ano, 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.

