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Ata da Reunião ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas
realizada em 06 de fevereiro de 2018.
Aos seis dias do mês de fevereiro 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, constando o ofício nº 37/2018/GABPMCM, solicitando
a retirada do Veto nº 01/2018, ao Projeto de Lei nº 61/2018, que altera a Lei
Municipal nº 2.512, de 24 de Novembro de 2017, das correspondências
recebidas de diversos e das matérias novas a darem entrada na referida
sessão, sendo: Projeto de Lei nº 06/2018, de autoria do Executivo, que abre
crédito suplementar ao Orçamento Vigente; Projeto de Lei nº 07/2018, de
autoria do Executivo, que institui a jornada de 12 (doze) horas de trabalho por
36 (trinta e seis) horas ininterruptas de descanso no âmbito da Administração
Direta Município de Cachoeira de Minas e dá outras providências; Indicação nº
05/2018, de autoria do vereador Sr. Paulo Dionísio Filho, que indica ao Chefe
do Executivo a canalização do esgoto do bairro Alto das Cruzes até o Rio
Sapucaí Mirim; Indicação nº 06/2018, de autoria do vereador Sr. João Batista
da Silva, que solicita ao Chefe do Executivo o patrolamento, a limpeza e
manutenção da estrada do bairro Grotão, no sentido para a propriedade do Sr.
Fernando Cunha; Indicação nº 07/2018, de autoria do vereador Sr. João
Batista da Silva, que indica ao Sr. Prefeito o patrolamento, a limpeza e
manutenção da estrada do bairro dos Tenórios, próximo à propriedade do Sr.
“Tião do Alfredo”. Na parte destinada à ORDEM DO DIA, nos termos do art.
47 do Regimento Interno desta Casa, o Sr. Presidente comunicou que serão
nomeados os membros das Comissões Permanentes para exercício de 2018;
informou que por disposições regimentais, os líderes de Bancadas Partidárias
devem indicar os membros e que, se não houver acordo, proceder-se-á à
escolha mediante eleição. Houve consenso para composição das Comissões,
que ficaram assim constituídas: Comissão de Justiça e Redação - vereadores
Srs. Carlos Raymundo de Rezende (PV), Paulo Dionísio Filho (PP) e Vera
Lucia Costa e Silva (PR); Comissão de Finanças e Orçamento - vereadores
Srs. Diogo Augusto Aparecido Ribeiro (PRB), João Batista da Silva (DEM) e
Marcelha Regina Figueiredo Matos (PTB); Comissão de Obras, Serviços
Públicos e outras atividades - vereadores Srs. Luiz Donizetti Barbosa (PT),
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Marcelha Regina Figueiredo Matos (PTB) e Paulo Dionísio Filho (PP). Para
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Indicação nº 03/2018, de autoria do
vereador Sr. Diogo Augusto Aparecido Ribeiro, reiterando a indicação nº
96/2017, no sentido do Sr. Prefeito estudar, juntamente com a
Secretaria Municipal de Saúde, a viabilidade de ampliar para 24h o
atendimento do plantão médico da Unidade Básica de Saúde do
bairro Vista Alegre, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 04/2018,
de autoria do vereador Sr. Diogo Augusto Aparecido Ribeiro, no sentido de
providenciar a manutenção e pintura da passarela de pedestres da Ponte Melo
Viana, foi aprovada por oito votos. Na parte destinada à EXPLICAÇÃO
PESSOAL, usou a palavra a Vereadora Sra. Marcelha Regina
Figueiredo Matos, relatando que foi procurada por uma cidadã
solicitando que a Prefeitura Municipal pudesse rever o Código
Tributário na questão de regularização do funcionamento de eventos
no calçadão da Praça da Bandeira, pois nos finais de semana às
vezes acontece de ter dois shows nos bares e mais um evento no
Clube Literário e Recreativo Cachoeirense, que acaba um show
prejudicando o outro; assim, solicita que, dentro das possibilidades
legais, que o Sr. Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
construir um palco em um ponto estratégico da Praça da Bandeira,
para que os comerciantes possam realizar eventos, dividindo entre
eles os gastos dos shows, com a devida regulamentação, inclusive
quanto aos horários de duração; solicitou também a regulamentação
de espaço e quantidade de mesas e cadeiras no calçadão, de forma
a organizar o espaço. Com a palavra o vereador Sr. Alechandro
Freitas da Silva, parabenizou a equipe de futebol do Distrito do
Itaim, que chegaram às semifinais do Campeonato dos Jogos de
Verão, realizados nesta cidade de Cachoeira de Minas; aproveitou a
presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para solicitar
a manutenção da quadra de esportes do Distrito do Itaim, que está
parecendo um piscinão; não culpa a atual Administração pelo estado
precário da quadra, pois esse fato já vem de Administrações
anteriores. Assim, solicitou encarecidamente que seja efetuada uma
reforma na quadra para que em período s de chuvas o local não fique
alagado, prejudicando a prática de esportes. O vereador Sr. Paulo
Dionísio Filho parabenizou a Administração e a organização do
Campeonato dos Jogos de Verão, salientando que foram muito bem
organizados; parabenizou ainda o Executivo Municipal pela
manutenção realizada no ginásio poliesportivo, pois antes gotejava
tanto no local que os jogos tinham que ser cancelados. Usou da
palavra o vereador Sr. Diogo Augusto Aparecido Ribeiro,
cumprimentando o Sr. Prefeito Municipal e, aproveitando a

Câmara Municipal de Cachoeira de Minas – Estado de Minas Gerais

5

CNPJ: 17.419.490/0001-68
Rua Leonina de Oliveira, 76 – Centro – CEP: 37.545-000
Cachoeira de Minas - MG

oportunidade, comunicou que recebeu reclamações de uma munícipe
quanto ao estado da iluminação pública n a Praça da Bandeira, pois
existem várias lâmpadas queimadas, vários pontos estão escuros,
trazendo insegurança para o local; que com a proximidade das festas
carnavalescas solicita uma atenção especial para esta questão. Com
a palavra o Presidente desta Casa, vereador Sr. José Roberto
Dionísio, fazendo um apelo ao Sr. Prefeito Municipal no sentido de
que, com o surto de Febre Amarela, muitos idosos necessitam
marcar consulta médica para terem autorização para tomar a vacina ;
em decorrência da grande demanda, as consultas estão sendo
marcadas para datas distantes, ocasionando um grande transtorno e
preocupação aos idosos. Assim, solicita o empenho do Sr. Prefeito
no sentido de que a Administração possa averiguar a possibilidade
de designar um médico de plantão para que essas consultas sejam
realizadas o quanto antes, evitando-se a propagação da doença em
nossa cidade, bem como evitando-se mais transtornos na área da
saúde, em especial para a população idosa. A vereadora Sra. Vera
Lucia Costa e Silva usou da palavra comunicando aos funcionários
da Saúde que o ofício protocolado nesta Casa Legislativa será
encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, e que tão logo haja um
posicionamento do Executivo, os funcionários serão comunicados.
Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente comunicou que a próxima
reunião ordinária ocorrerá no dia 20 de fevereiro de 2018, e que a Ordem do
Dia será encaminhada através de ofício. Em seguida, declarou encerrada a
reunião, do que para constar, eu, Vera Lúcia Costa e Silva, Secretária, lavrei a
presente que, se aprovada será assinada.

