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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas,
realizada no dia 20 de outubro de 2020.

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezenove horas, reuniuse 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 de diversos, em especial as felicitações pelo transcurso do
aniversário da vereadora Sra. Marcelha Regina Figueiredo Matos, no dia 18 de
outubro de 2020. Na parte destinada à ORDEM DO DIA, para DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO ÚNICA a Indicação nº 13/2020, de autoria do vereador Sr. Diogo Augusto
Aparecido Ribeiro, que solicita ao Sr. Prefeito a instalação de lixeiras nas ruas e
praças da cidade, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 14/2020, de autoria do
vereador Sr. José Roberto Dionísio, solicitando ao Sr. Prefeito a colocação de um
braço de luz (luminária) na Rua Ernani Guerzoni, em frente ao número 185, foi
aprovada por oito votos; a Indicação nº 15/2020, da vereadora Sra. Marcelha Regina
Figueiredo Matos, que indica ao Chefe do Executivo a construção de muros de arrimo
nos dois lados, às margens da rua Bárbara Heliodora, Bairro Santa Bárbara, nas
proximidades do terreno do Sr. Celso, conhecido como Celso Mugango, foi aprovada
por oito votos. Para PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, o Projeto de Lei nº
19/2020, de autoria do Executivo, que Cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico
- FMSB, com pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e Finanças
e Orçamento, foi aprovado por oito votos; usou da palavra o vereador Sr. Diogo
Augusto Aparecido Ribeiro, comentando que esta feliz pela votação do projeto de lei,
pois há mais de um ano que solicita o encaminhamento deste projeto; esclareceu que
no ano de 2019 foi até o escritório da ARSAE e requereu toda a documentação para
esse Projeto pudesse ser apresentado pelo Prefeito Municipal; que, com a aprovação
da proposição o Município de Cachoeira de Minas poderá receber, a partir do próximo
ano, aproximadamente setenta mil reais, dinheiro este que poderá ser utilizado para
melhorias da rede de esgotos do bairro Alto das Cruzes, do Distrito do Itaim, bem
como para resolver problemas das ruas da cidade; o Projeto de Lei nº 20/2020, do
Executivo, que autoriza a concessão de Subvenções Sociais, Auxílios e
Contribuições, com pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e
Finanças e Orçamento, foi aprovado por oito votos; o Projeto de Lei nº 21/2020, do
Executivo, que altera a Lei nº 2.573, de 22/07/2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias
- LDO 2020, com pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e
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Finanças e Orçamento, foi aprovado por oito votos; o Projeto de Lei nº 22/2020, do
Executivo, que altera a Lei Municipal nº 2.603/2020, que dispõe sobre as Diretrizes
para a elaboração da Proposta Orçamentária de 2021, com pareceres favoráveis das
Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, foi aprovado por oito votos.
Para SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o Projeto de Lei nº 17/2020, de autoria
de todos os vereadores, que fixa o Subsídio dos Vereadores do Município de
Cachoeira de Minas para a Legislatura 2021/2024, foi aprovado por oito votos; o
Projeto de lei nº 18/2020, de autoria de todos os vereadores, que estabelece os
Subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários do Município de Cachoeira
de Minas, para a Gestão 2021-2024, foi aprovado por oito votos. Na parte destinada
à EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o vereador Sr. Carlos Raymundo de
Rezende, solicitando que o Sr. Prefeito dê mais atenção à área da Saúde, pois
recentemente recebeu várias reclamações da falta de seringas para aplicação de
insulina, na farmácia popular; comentou também que se o Prefeito fez uma boa
administração, não é necessário sair pedindo votos, basta ficar no Gabinete e atender
às necessidades da população. Com a palavra, a vereadora Sra. Marcelha Regina
Figueiredo Matos comentou que foram inúmeras as indicações feitas pelos
vereadores, solicitando melhorias e providências por parte do Sr. Prefeito; no entanto,
a grande maioria destas indicações não são atendidas pelo Prefeito, mas que, quando
o Prefeito encaminha um projeto, ele fica atrás dos vereadores, para solicitar a
aprovação. Além disso, embora o Sr. Prefeito afirme que as portas da Prefeitura estão
abertas para os vereadores, ele nunca vem nesta Casa Legislativa, não caminha junto
com os vereadores; complementou ainda que os munícipes têm reclamado muito da
lixeira existente no bairro Abertão, que está crítica a situação, a lixeira precisa de
manutenção para evitar que o lixo se espalhe pelas estradas, como está acontecendo;
salientou ainda que os moradores do bairro Abertão estão reclamando da falta de
água, por falta de manutenção do poço, necessitando que a Prefeitura verifique o que
está acontecendo; solicitou também que a Prefeitura providencie a limpeza da fossa
sanitária do bairros Alto das Cruzes, que está com um terrível mau cheiro, entupiu e
precisou que o maquinário da Prefeitura fosse até o local; da mesma forma solicita a
limpeza da fossa do bairro Abertão, pois está cheia e se vazar, o esgoto escorrerá
pelo asfalto. Com a palavra o vereador Sr. Waldyr Silva Costa e Alves solicitou
providências da Secretaria de Obras, para realizar a manutenção da escada existente
no bairro Residencial Santa Rita, pois retiraram os corrimãos e tem alguns canos
expostos, podendo causar acidentes; na oportunidade agradeceu ao Sr. Prefeito pelo
atendimento a uma indicação. Usou da palavra o vereador Sr. Diogo Augusto
Aparecido Ribeiro, agradecendo o Sr. Prefeito pela troca das lâmpadas convencionais
por lâmpadas de led, e disse esperar que as substituições continuem; aproveitou a
oportunidade para solicitar a colocação de postes e braços de luz no final da Rua
Padre Lupércio Pereira Simões, após a academia e seguindo pela Rua José Adolpho
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de Oliveira - rua de acesso à garagem da Prefeitura Municipal e também para a PréEscola e Creche Municipal, pois o local está muito mal iluminado, causando
insegurança nas pessoas que por lá transitam, além do que, com uma melhor
iluminação haveria mais segurança na garagem municipal; solicitou também a
construção de um quebra-molas na rua defronte à Igreja Presbiteriana, pois os
veículos descem em alta velocidade, trazendo riscos para os moradores e transeuntes
do local. Ressaltou que com a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico não
haverá aumento nas tarifas de água, pois este dispositivo já consta da própria
resolução da ARSAE. Com a palavra, o vereador Sr. José Roberto Dionísio solicitou
que a fiscalização da Prefeitura compareça na rua Aurora Maria de Jesus e notifique
os responsáveis da reciclagem, pois o material reciclável está ficando na rua, sem
qualquer proteção, e os moradores estão reclamando da sujeira e do mau cheiro, que
atrai moscas e outros animais indesejáveis; salientou que não tem nada contra os
coletores de recicláveis, mas é necessário que eles deixem o local limpo. A vereadora
Sra. Vera Lúcia Costa e Silva externou suas felicitações pelo aniversário da vereadora
Sra. Marcelha; comentou que até o dia 31 de dezembro ela e os demais vereadores
continuam no exercício do mandato como vereadores; que esta gestão foi complicada,
pois no primeiro ano da Administração houve a retenção de dinheiro pelo Governo
Estadual, sendo que apenas Cachoeira de Minas e outros 39 municípios mineiros não
possuem dívidas; que torce para o sucesso de todos os vereadores que são
candidatos à reeleição, desejando boa sorte, mas salientando que falar mal do
adversário é porque o candidato não tem o que falar bem de si próprio. Com a palavra
o vereador Sr. Paulo Dionísio Filho, Presidente da Câmara, disse que foi procurado
pelos responsáveis do Lar Beneficente São Vicente de Paula, que solicitaram que a
Câmara Municipal devolva parte do dinheiro existente em caixa para a Prefeitura
Municipal de Cachoeira de Minas, e assim o Sr. Prefeito repasse parte do dinheiro,
para que o Lar possa fazer o pagamento de seus funcionários; o Sr. Presidente
ressaltou que pode devolver sim o dinheiro, desde que haja o compromisso do Sr.
Prefeito Municipal em repassar esse dinheiro para a APAE e o Lar Beneficente São
Vicente de Paulo. 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 03 de novembro de 2020, 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.

