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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas,
realizada em 20 de novembro de 2018.

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezenove
horas e trinta minutos, 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, verificouse 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, 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: Projeto de Lei
nº31/2018, de autoria do Executivo, que Cria Fundo Municipal de Educação
FME e dá outras providências; Projeto de Lei n°32/2018, de autoria do
Executivo, que Altera disposição da Lei municipal 2.197/2010, alterada pelas
leis municipais 2.248/2001, 2.408/2015, 2.467/2017 e 2.515/2017, que autoriza
o poder executivo municipal a proceder locação de imóvel para utilização como
depósito de materiais de construção a serem reutilizados pela municipalidade;
Projeto de Lei n°33/2018, de autoria do Executivo, que Altera disposição da Lei
municipal 2.099/2009, alterada pelas municipais n°. 2.306/2012, 2.409/2015,
2.469/2017 e 2.521/2018, que autoriza o poder executivo municipal a proceder
locação de imóvel e cessão para Aclamar – Associação dos catadores de
material reciclável amigos do meio ambiente; Projeto de Lei n° 34/2018, de
autoria do Executivo, que Altera disposição da lei municipal 2.171/2010,
alterada pelas leis municipais 2.308/2012, 2.410/2015, 2.465/2017 e
2.516/2017, que autoriza o poder executivo municipal a proceder locação de
imóvel e cessão para grupo de escoteiro Ajubi; Projeto de Lei n°35/2018, de
autoria do Executivo, que Altera disposição da lei municipal 2.518/2017, que
autoriza o poder executivo municipal a proceder locação de imóvel e cessão
para PMG TEXTIL LTDA – EPP; Indicação nº 47/2018, de autoria do Vereador
Sr. José Roberto Dionísio, que indica ao Chefe do Executivo a viabilidade de fazer
um canil ou um convênio com cidades vizinhas para que providências sejam tomadas
quanto aos cachorros abandonados no município de Cachoeira de Minas; Indicação nº
48/2018, de autoria do Vereador Sr. Carlos Raymundo Rezende, que indica ao Chefe do
Executivo a viabilidade de fazer a manutenção das manilhas próximo a casa do Sr. Hélio
Batista e Sr. João Teodoro, no bairro Bom Jardim, município de Cachoeira de Minas;
Indicação nº 49/2018, de autoria do vereador Sr. João Batista da Silva, que solicita o
Chefe do Executivo, solicita que a Prefeitura Municipal, como maneira de fomentar e
incentivar a produção agroindustrial do Município, venha a fornecer serviços de patrol
(cerca de 30 horas) e de retroescavadeira (aproximadamente 20 horas) para a empresa
“Eunice Indústria e Comércio Ltda. ME”, situada no bairro Córrego Formoso, zona rural do
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Município de Cachoeira de Minas. Em inscrição em livro próprio ocupou a tribuna a
Vereadora Sra. Vera Lúcia Costa e Silva, que ressaltou que quando assumiu o
compromisso de ser Vereadora, onde foi eleita pela população Cachoeirense, tinha o
pensamento em ajudar os munícipes, correr atrás do bem estar da população, e trabalhar
em equipe junto aos nobres colegas Vereadores e também juntamente com Prefeito
Municipal. Bom isso não vem acontecendo dentro desta Casa legislativa, que não estão
trabalhando para bem dos munícipes. Conversando com Sr. Prefeito Municipal, sobre a e
a dívida do Estado com o município de Cachoeira de Minas que está mais de
R$3.000.000,00 (três milhões), e no FUNDEB os professores estão correndo o risco de
ficar sem pagamento devido a falta de recursos; Que para isso ser estabilizado é
necessário que o Presidente da Câmara Municipal seda o valor do duodécimo para que os
professores possam receber. Mas o Presidente da Câmara Municipal não quer repassar
antes do prazo que seria no final de dezembro. Bom ela solicitou que Presidente da
Câmara Municipal tome conhecimento disso e que possa ajudar os professores, para que
os mesmos possam receber seus pagamentos no final do mês. Na parte destinada à

ORDEM DO DIA, para DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Indicação nº
42/2018, de autoria do vereador Sr. Carlos Raymundo de Rezende, que solicita
ao Chefe do Executivo a colocação de um braço de luz com luminária na Av.
Bela Vista, no lado direito do Escadão lá existente, com a palavra o Ver. Sr.
Diogo Augusto Aparecido Ribeiro, relatou que o pedido dessa indicação foi
solicitada por ele no ano de 2017, e que até momento não foram tomadas as
devidas providências a indicação foi aprovada por oito votos; Indicação nº
43/2018, de autoria do vereador Sr. Luiz Donizetti Barbosa, que indica ao Sr.
Prefeito a instalação de câmeras de segurança na praça e nas principais
estradas de acesso ao Distrito do Itaim, foi aprovada por oito votos; Indicação
nº 44/2018, de autoria do vereador Sr. Carlos Raymundo de Rezende, que
indica ao Sr. Prefeito a limpeza do tanque de reserva de água no bairro
Ribeirão Resende, da COPASA, foi aprovada por oito votos; Indicação nº
45/2018, de autoria do vereador Sr. José Roberto Dionísio, que solicita a
cobertura do pátio da Delegacia Civil, desta cidade, foi aprovada por oito votos.
Na parte destinada à EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o vereador
Sr. Paulo Dionísio Filho, que reforça as palavras da Vereadora Sra. Vera Lucia
Costa e Silva, que os vereadores já conversaram com Sr. Presidente, que seja
repassado os valores dos saldos disponíveis da Câmara Municipal para a
conta do município; reforçou ainda que em Audiência Púbica em setembro do
corrente ano, o Secretário Municipal informou que havia o valor de R$
5.592.725,00 (cinco milhões, quinhentos e noventa e dois mil e setecentos e
vinte e cinco reais) em conta disponível, sendo assim o discurso que a
Prefeitura esta sem dinheiro não é real, é só mudar de dotação orçamentária e
suplementar a conta e fazer o pagamento dos professores. Parabenizou o dia
da Consciência Negra, e que esse dia seja comemorado com muito orgulho e
visto como um momento de ressurgir e reforçar em nossa comunidade. Com a
palavra o Ver. Sr. Carlos Raymundo de Rezende relatou sobre a Lei dos
Bancos, que a Lei irá prejudicar muito os utilitários do banco do Brasil e que
não é a favor dessa Lei, que se os vereadores não tomarem providências ee irá
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entrar com o Projeto de lei para revogar a Lei aprovada nesta Casa Legislativa.
Com a palavra a Ver. Vera Lucia Costa e Silva, relatou sobre o Banco do Brasil
de Santa Rita do Sapucaí, que terá que se adequar após a aprovação da Lei,
e que algumas cidades vizinhas já está sendo aprovada, que na cidade de
Santa Rita a população está sendo orienta sobre os horários de funcionamento
que irão ter que se adequar. Com a palavra a Ver. Marcelha Regina Figueiredo
Matos parabenizou a Escola Estadual Senador Bueno de Paiva, que realizou
concurso de beleza negra, em de valorização ao alunos da escola. Ressaltou
ainda que a rua José Hélio da Costa juntamente com a Rua Maria Aurora de
Jesus está muito suja, e solicitou que Sr. Prefeito Municipal repassasse as
informações para setor responsável que façam a limpeza dos logradouros.
Relatou ainda sobre o muro do cemitério que está precisando de reforma com
urgência, e a questão das construções solicitou que o Fiscal de Obras possa
verificar e fiscalizar as construções, pois existem construções que não estão
respeitando o limite de calçadas. Com a palavra o Ver. Sr. Diogo Augusto
Parecido Ribeiro ressaltou sobre o oficio encaminhado a está Casa legislativa,
em resposta as indicações, e relatou que entende sobre as dividas do Estado,
mas a cidade de Cachoeira de Minas arrecada mais que a cidade de
Conceição dos Ouros, e lá já existe esse atendimento a muito tempo, então
solicitou apoio da Prefeitura Municipal para que estude a possibilidade de
contratação. Na questão do Banco do Brasil sobre a porta de segurança
relatou que fez levantamento, Monte Sião, Cássia, São Sebastião da Bela
Vista, São Carlos, Ribeirão Preto e agora a aprovação em Conceição dos
Ouros, que tem com objetivo a segurança de nosso município. O Ver. Diogo
relatou ainda que não concorda que o Banco Brasil faz chantagem que não
continuará com os caixas eletrônicos no nosso município, que isso é questão
de segurança, essa chantagem é desnecessária, isso faz que tenha retrocesso
em nosso município, então que negociamos com Banco do Brasil, essa
possibilidade de estar continuando com serviço e adaptar a Lei Municipal. Com
a palavra o vereador Sr. José Roberto Dionísio, após passar a Presidência
para o Vice-Presidente, relatou que fica indignado com as palavras da Sra.
Vereadora Vera Lucia Costa da Silva, que o dinheiro da Câmara Municipal é de
responsabilidade da Câmara até o prazo até dezembro, que o Secretario de
Finanças relatou e audiência pública que existe dinheiro em caixa, que se a
Prefeitura Municipal está sem dinheiro para pagamento dos professores está
quebrada então. Então que pare de dar dinheiro a vontade a Megatron e
dinheiro gasto sem limites e faça um administração melhor do dinheiro para
que não fica falando que dinheiro da Câmara é do s professores, pois dinheiro
da Casa legislativa é da Câmara e não da prefeitura até o dia 31 de dezembro.
Após agradecer a presença de todos, o Sr. Presidente comunicou que a
próxima reunião ordinária da Câmara Municipal será no dia 04 de dezembro
de 2018 e que a Ordem do Dia será encaminhada através de ofício. Nada mais
havendo a se tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, do que
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para constar, eu, Vera Lúcia Costa e Silva, Secretária, lavrei a presente que, se
aprovada será assinada.

