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Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, realizada no dia 06 de julho de
2021.

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, reuniu-se ordinariamente a
Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, no salão a ela destinado, nesta cidade de
Cachoeira de Minas, MG, sob a presidência do vereador Sr. Alecsander Augusto Pereira. 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, a Sra. Secretária fez a leitura dos ofícios recebidos do
Executivo e das matérias novas a darem entrada na referida sessão, sendo: Indicação nº 78/2021, de autoria do
vereador Sr. Rui Barbosa Vilas Boas, solicitando calçamento no bairro Cachoeirinha, zona rural deste Município,
com início na casa do falecido “Sr. José Matheus” até a casa do “Sr. João Pereira”; Indicação nº 79/2021, da
vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, solicitando a construção de rampa na entrada do Cemitério
Municipal desta cidade; Indicação nº 80/2021, do vereador Sr. Ivanildo Teixeira, solicitando a construção de um
chafariz no terreno do Parquinho, ao lado do Ginásio Poliesportivo; Indicação nº 81/2021, do vereador Sr. Ivanildo
Teixeira, solicitando o calçamento na rua lateral do campo de futebol, que dá acesso a casa do "Sr. Raul” e do
“Sr. Guinho do Santana", no bairro Alto das Cruzes; Requerimento nº 40/2021, de autoria da vereadora Sra.
Ciomara do Prado Oliveira Sena, requerendo informações do Sr. Prefeito sobre o andamento do processo de
doação do terreno da Sra. Benedita da Silva Machado, para ampliação do cemitério do Distrito do Itaim;
Requerimento nº 41/2021, da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, solicitando informações do Sr.
Prefeito sobre a previsão de compra de máscara com reservatório de oxigênio para a Unidade Básica de Saúde
de Cachoeira de Minas-MG; Requerimento nº 42/2021, de autoria dos vereadores Srs. Ciomara do Prado Oliveira
Sena, Rui Barbosa Vilas Boas e carlos Raymundo de Rezende, requerendo a concessão do regime de urgência
especial para tramitação do Projeto de Lei n.º 31/2021, com dispensa dos interstícios mínimos de votação entre o
primeiro e o segundo turnos, procedendo a votação dos dois turnos nessa reunião; Projeto de Lei nº nº 32/2021,
do Executivo, que estabelece o congelamento do valor de lançamento do IPTU para o Exercício de 2022, ratifica
planta de valores para fins de IPTU, de acordo com o Código Tributário Municipal - Lei nº 1677/2001, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 33/2021, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a
doação da antiga tabela de basquete e sua respectiva estrutura de aço, e dá outras providências; Projeto de Lei nº
34/2021, do Executivo, que altera a Lei nº 1.682, de 20/03/2002, que dispõe sobre o Estatuto, e Lei nº 1.402,
02/12/1996, que institui o plano de carreira dos funcionários públicos civis do município de Cachoeira de Minas. Na
parte destinada à ORDEM DO DIA, para DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, o Requerimento nº 40/2021, de
autoria da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, requerendo informações ao Executivo sobre o
andamento do processo de doação do terreno da Sra. Benedita da Silva Machado, para ampliação do cemitério do
Distrito do Itaim, foi aprovado por oito votos; o Requerimento nº 41/2021, da vereadora Sra. Ciomara do Prado
Oliveira Sena, requerendo ao Executivo informações sobre a previsão de compra de máscara com reservatório de
oxigênio para a Unidade Básica de Saúde de Cachoeira de Minas-MG, foi aprovado por oito votos; o
Requerimento nº 42/2021, de autoria dos vereadores Srs. Ciomara do Prado Oliveira Sena, Rui Barbosa Vilas
Boas e Carlos Raymundo de Rezende requerendo a concessão do regime de urgência especial para tramitação
do Projeto de Lei n.º 31/2021, com a dispensa dos interstícios mínimos de votação entre o primeiro e o segundo
turnos, procedendo a votação dos dois turnos nessa reunião, foi aprovado por oito votos; o Projeto de Decreto
Legislativo nº 01/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que aprova as Contas do município de
Cachoeira de Minas, MG, relativas ao Exercício de 2018, com parecer favorável da Comissão de Finanças e
Orçamento, foi aprovado por oito votos. Para PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, o Projeto de Lei nº 31/2021,
do Executivo, que abre crédito suplementar ao Orçamento vigente - aquisição de veículos, com pareceres
favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, foi aprovado por oito votos. Submetido
a SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, conforme Requerimento nº 42/2021, o Projeto de Lei nº 31/2021, do
Executivo, que abre crédito suplementar ao Orçamento vigente -aquisição de veículos, foi aprovado por oito votos.
Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente, após agradecer a presença e a audiência de todos, comunicou
aos Srs. Vereadores que a próxima reunião ordinária desta Casa será realizada no dia 19 de julho de 2021 às
dezenove horas, informando que a Ordem do Dia será encaminhada através de ofício. Em seguida, declarou
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encerrada a reunião, do que para constar, eu, Ciomara do Prado Oliveira Sena, Secretária, lavrei a presente que
será lida e, se aprovada, será assinada por todos.
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