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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de
Minas, realizada em 20 de março de 2018.
Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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. José
Roberto Dionísio. Feita a chamada, verificou-se a ausência justificada do Sr.
Vereador Diogo Augusto Aparecido Ribeiro, que não pode comparecer na
reunião por motivos de saúde. 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 sete votos,
sem retificações. Em seguida, a Sra. Secretária fez a leitura do ofício recebido
do Executivo, das correspondências recebidas de diversos e das matérias novas
a darem entrada na referida sessão, sendo: Requerimento nº 13/2018, de autoria
do vereador Sr. José Roberto Dionísio, que requer informações ao Sr. Prefeito
Municipal sobre os gastos, bem como outras informações, relativos ao
calçamento da rua Inácio da Costa Rezende; Requerimento nº 18/2018, de
autoria do vereador Sr. Paulo Dionísio Filho, que requer informações sobre os
veículos novos que a Prefeito Municipal adquiriu; Projeto de lei n° 12/2018, de
autoria do Executivo, que cria ação e suas respectivas metas, em programa do
Plano Plurianual, para o período 2018/2021 e as insere na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício de 2018 - Lei 2.485/2017; Projeto de Lei nº
13/2018, do Executivo, que abre crédito suplementar ao Orçamento vigente aquisição de material permanente para as Escolas Municipais. Na parte
destinada à ORDEM DO DIA, para DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, o
Requerimento nº 13/2018, de autoria do vereador Sr. José Roberto Dionísio, que
requer informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre os gastos, bem como outras
informações, relativos ao calçamento da rua Inácio da Costa Rezende, foi
aprovado por sete votos; o Requerimento nº 18/2018, de autoria do vereador Sr.
Paulo Dionísio Filho, que requer informações sobre os veículos novos que a
Prefeito Municipal adquiriu, foi aprovado por sete votos. Para SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, o Projeto de Lei 01/2018 (vencido em 1º turno), do
Executivo, que altera a forma de recrutamento de cargos de provimento
em comissão que menciona e dá outras providências , foi aprovado por
sete votos; o Projeto de Lei 08/2018, do Executivo, que altera dispositivos
da Lei Municipal 2.304, de 14/12/2012, que dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Esportes, foi aprovado por sete votos; o Projeto
de Lei 10/2018, do Executivo, que abre crédito suplementar ao Orçamento
vigente, foi aprovado por sete votos. Na parte destinada à
EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou a palavra o vereador Sr. Paulo Dionísio
Filho, que explanou sobre o Projeto de Lei nº 11/2018, de autoria do
Executivo, altera dispositivos do art. 13 da Lei Municipal nº 2512, de
24/11/2017, que institui o Código de Obras do Município de Cachoeira
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de Minas. Relatou que ele e a vereadora Sra. Vera Lúcia Costa e Silva
não tem culpa do projeto original constar um recuo de 1,5m (um metro
e meio); que quando foram elaborar o Código de Obras, o Prefeito
Municipal, o Assessor Jurídico e o engenheiro da Prefeitura,
juntamente com os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos
e outras Atividades desta Casa Legislativa, participaram das discussões para
a formulação do Projeto; que não foi apenas os vereadores “Paulinho” e Vera;
além disso, todos os demais vereadores desta Casa aprovaram o Projeto de Lei.
Disse que está à disposição de qualquer pessoa da comunidade para esclarecer
as dúvidas e apresentar a verdade sobre o Código de Obras Municipal, pois sua
elaboração e aprovação ocorreu de forma muito séria, não adiantando culpar
apenas os vereadores pelo projeto de lei aprovado, pois não trabalharam sós
nesta empreitada, frisando sempre que o Sr. Prefeito Municipal e o Sr. Assessor
Jurídico da Prefeitura participaram intensamente das reuniões para elaboração
do excelente projeto. Após agradecer a presença de todos, o Sr. Presidente,
comunicou que a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal será no dia 02
de abril 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
para constar, eu, Vera Lúcia Costa e Silva, Secretária, lavrei a presente que, se
aprovada será assinada.

