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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, realizada em 21 de setembro de
2021.

Aos vinte um dias do mês de setembro 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, 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, constando o ofício nº 286/2021 PMCM,
requerendo a retirada do Projeto de Lei nº 41/2021, que abre crédito suplementar ao Orçamento vigente aquisição de retroescavadeira – MDR, e das matérias novas a darem entrada na referida sessão, sendo:
Indicação nº 105/2021, do vereador Sr. Oscar Severiano, solicitando a manutenção da Praça da Bandeira, no
centro da cidade; Indicação nº 106/2021, do vereador Sr. Oscar Severiano, solicitando a construção de quebra
molas e placa de atenção de travessia de pedestres na Rua Antônia Antonieta dos Anjos; Indicação nº 107/2021,
do vereador Sr. Leonardo Gonçalves da Silva, solicitando a podas das mangueiras e a manutenção da rede
elétrica e de iluminação da praça do Distrito do Itaim; Indicação nº 108/2021, do vereador Sr. Rui Barbosa Vilas
Boas, solicitando serviços de manutenção do prédio e de sua rede elétrica, no Centro de Saúde do Jacarandá, e
também a pavimentação, desde o Centro de Saúde até as proximidades do Restaurante Vista Verde (Maurício da
Leonor); Indicação nº 109/2021, de autoria do vereador Sr. Ivanildo Teixeira, solicitando que o Sr. Prefeito estude
a possibilidade de efetuar a troca das porteiras por mata-burros, na estrada municipal do bairro Ribeirão das
Pedras; Indicação nº 110/2021, do vereador Sr. Ivanildo Teixeira, solicitando a construção de quebra-molas na
estrada do Bom jardim, em frente à residência da Sra. Sônia, filha do Sr. Hélio Batista; Indicação nº 111/2021, de
autoria da Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena, a viabilidade de estar instalando luminárias de emergência e a
instalação de um gerador à gasolina no Plantão da Unidade Básica de Saúde; Indicação nº 112/2021, de autoria
da Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena a viabilidade de disponibilizar uniformes para os servidores que trabalham
no setor de limpeza dos prédios públicos; Requerimento nº 52/2021, de autoria dos vereadores Srs. Oscar
Severiano, José Anderson da Costa e Ciomara do Prado Oliveira Sena, requerendo a concessão do regime de
urgência especial para tramitação do Projeto de Lei nº 39/2021, sendo dispensados os interstícios mínimos de
votação entre o primeiro e o segundo turnos, procedendo a votação dos dois turnos nessa reunião; Requerimento
nº 53/2021, dos vereadores Srs. Oscar Severiano, José Anderson da Costa e Ciomara do Prado Oliveira Sena,
solicitando o regime de urgência especial para tramitação do Projeto de Lei nº 42/2021, sendo dispensados os
interstícios mínimos de votação entre o primeiro e o segundo turnos, procedendo a votação dos dois turnos nessa
reunião; Requerimento nº 54/2021, dos vereadores Srs. Oscar Severiano, José Anderson da Costa e Ciomara do
Prado Oliveira Sena, requerendo o regime de urgência especial para tramitação do Projeto de Lei nº 43/2021,
sendo dispensados os interstícios mínimos de votação entre o primeiro e o segundo turnos, procedendo a votação
dos dois turnos nessa reunião; Requerimento nº 55/2021, dos vereadores Srs. Oscar Severiano, José Anderson
da Costa e Ciomara do Prado Oliveira Sena, solicitando o regime de urgência especial para tramitação do Projeto
de Lei nº 40/2021, sendo dispensados os interstícios mínimos de votação entre o primeiro e o segundo turnos,
procedendo a votação dos dois turnos nessa reunião; Projeto de Lei nº 44/2021, do Executivo, que abre crédito
especial ao Orçamento vigente - Lei nº 2.615/2020 - aquisição de Retroescavadeira -MDR; Projeto de Lei nº
45/2021, do Executivo, que abre crédito suplementar ao Orçamento Vigente - Lei nº 2.615/2020 - aquisição de
Retroescavadeira - MDR. Na parte destinada à ORDEM DO DIA, para DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, o
Requerimento nº 52/2021, de autoria dos vereadores Srs. Oscar Severiano, José Anderson da Costa e Ciomara
do Prado Oliveira Sena, requerendo a concessão do regime de urgência especial para tramitação do Projeto de
Lei n.º 39/2021, 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 Requerimento nº 53/2021,
dos vereadores Srs. Oscar Severiano, José Anderson da Costa e Ciomara do Prado Oliveira Sena, requerendo o
regime de urgência especial para tramitação do Projeto de Lei nº 42/2021, sendo dispensados os interstícios
mínimos de votação entre o primeiro e o segundo turnos, procedendo a votação dos dois turnos nessa reunião, foi
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aprovado por oito votos; o Requerimento nº 54/2021, dos vereadores Srs. Oscar Severiano, José Anderson da
Costa e Ciomara do Prado Oliveira Sena, requerendo a concessão do regime de urgência especial para
tramitação do projeto de lei n.º 43/2021, 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 Requerimento
nº 55/2021, dos vereadores Srs. Oscar Severiano, José Anderson da Costa e Ciomara do Prado Oliveira Sena,
requerendo seja concedido o regime de urgência especial para tramitação do Projeto de Lei nº 40/2021, 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 Requerimento do Executivo, feito através do ofício nº
286/2021, solicitando a retirada do Projeto de Lei n° 41/2021, foi aprovado por oito votos; a Indicação nº 98/2021,
de autoria do vereador Sr. José Anderson da Costa, solicitando que o Executivo estude a viabilidade de adquirir
um caminhão pipa e uma máquina retroescavadeira, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 99/2021, do
vereador Sr. Oscar Severiano, solicitando a construção de um quebra-molas na Avenida João Dionísio Filho, em
frente ao “Lava Jato do Tiago”, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 100/2021, do vereador Sr. Alecsander
Augusto Pereira, solicitando ao Sr. Prefeito a instalação de iluminação na quadra do bairro Residencial Santa Rita,
foi solicitada a retirada pelo autor, a retirada da indicação foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 101/2021, de
autoria da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, solicitando que o Sr. Prefeito estude a possibilidade
de providenciar o fechamento da lateral esquerda do Centro Recreativo Esportivo "Amélia Cândida de Faria"
(Ginásio Poliesportivo), foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 102/2021, da vereadora Sra. Ciomara do
Prado Oliveira Sena, solicitando a instalação de televisores nas salas da Creche Municipal "Ediléia Monteiro Costa
Betsa", bem como o Sr. Prefeito estude a possibilidade de adquirir aparelhos notbooks para os professores das
escolas Municipais do município de Cachoeira de Minas, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 103/2021,
do vereador Sr. Ivanildo Teixeira, solicitando a construção de um quebra-molas próximo à casa do "Rodrigo do
Sr. João Padrinho", no bairro Bom Jardim, zona rural de Cachoeira de Minas, foi aprovada por oito votos; a
Indicação nº 104/2021, do vereador Sr. Ivanildo Teixeira, solicitando que o Sr. Prefeito estude a possibilidade do
caminhão de lixo ampliar sua rota, indo até as proximidades da residência do "Sr. Anesião", no bairro Bom Jardim,
neste Município, foi aprovada por oito votos; o Projeto de Decreto do Legislativo nº 03/2021, de autoria da
Comissão de Finanças e Orçamento, que Aprova as contas do município de Cachoeira de Minas, relativas ao
Exercício de 2019, com o parecer da comissão de finanças e orçamento, foi aprovado por oito votos; Para
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o Projeto de Lei nº 39/2021, de autoria do vereador Sr. Alecsander
Augusto Pereira, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.648, de 28 de Junho de 2.021, que dispõe sobre a
criação do programa “Adote Uma Praça” no âmbito do Município de Cachoeira de Minas, MG, e dá outras
providências, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi aprovado por oito votos; o Projeto de
Lei nº 40/2021, do Executivo, que abre crédito suplementar ao Orçamento Vigente - aquisição de Caminhão
Caçamba – MAPA, com pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, foi
aprovado por oito votos; o Projeto de Lei nº 42/2021, do Executivo, que abre crédito suplementar ao Orçamento
vigente - aquisição de caminhão pipa - Lei Estadual nº 23.830, de 28/07/2021, com pareceres favoráveis das
Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, foi aprovado por oito votos; o Projeto de Lei nº
43/2021, do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a fazer cessão de uso de bem público que especifica à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, de Cachoeira de Minas, com pareceres favoráveis das
Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, foi aprovado por oito votos. Submetidos a SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, de acordo com os Requerimentos nº 52, 53, 54 e 55/2021, o Projeto de Lei nº
39/2021, de autoria do vereador Sr. Alecsander Augusto Pereira, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.648,
de 28/06/2.021, que dispõe sobre a criação do programa “Adote Uma Praça” no âmbito do Município de
Cachoeira de Minas, MG, e dá outras providências, foi aprovado por oito votos; o Projeto de Lei nº 40/2021, do
Executivo, que abre crédito suplementar ao Orçamento vigente - aquisição de Caminhão Caçamba – MAPA, foi
aprovado por oito votos; o Projeto de Lei nº 42/2021, do Executivo, que abre crédito suplementar ao Orçamento
vigente - aquisição de caminhão pipa - Lei Estadual nº 23.830, de 28/07/2021, foi aprovado por oito votos; o
Projeto de Lei nº 43/2021, do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a fazer cessão de uso de bem público
que especifica à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, de Cachoeira de Minas, foi aprovado
por oito votos. Na parte destinada à Explicação Pessoal, usaram da palavra a vereadora Sra. Ciomara do Prado
Oliveira Sena, comentando sobre a necessidade de trocar o gerador de energia da UBS, pois toda vez que acaba
a energia elétrica da CEMIG, o barulho do gerador de energia lá existente é muito alto, atrapalhando os serviços;
comentou também sobre a necessidade de fornecer uniformes para os servidores da limpeza pública; o vereador
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Sr. Carlos Raymundo de Rezende sugeriu a participação de um jornalista nas reuniões marcadas com o Sr.
Prefeito Municipal, para registrar o teor das conversas, evitando a propagação de falsas notícias; o vereador Sr.
Rui Barbosa Vilas Boas agradeceu ao Setor de Obras da Prefeitura pela realização de um serviço urgente no
domingo, ao Deputado Bráulio Braz, que destinou recursos financeiros à APAE e ao Lar São Vicente de Paulo e à
patrulha rural, pelas rondas realizadas; o vereador Sr. Leonardo Gonçalves da Silva solicitou especial atenção do
Setor de Obras da Prefeitura para que realize a manutenção da rede elétrica e lâmpadas, bem como a poda das
árvores na praça do Distrito do Itaim; o vereador Sr. Oscar Severiano solicitou a manutenção no prédio da
Unidade Básica de Saúde, onde funciona o Plantão 24h; o Sr. Presidente, vereador Alecsander Augusto Pereira,
comentou sobre o projeto do Paineirão, dizendo que há planejamento para construção de uma área de lazer no
local; sugeriu ao Sr. Prefeito Municipal a construção de um ramal na pracinha em frente à loja de materiais de
construção e Mercado da Arte, a fim de atrair mais turistas para nossa cidade; informou que a empresa vencedora
da licitação será contratada para a construção de 30 quebra-molas, ressaltando a necessidade do Poder
Legislativo Municipal verificar quais os locais mais urgentes para a construção. Nada mais havendo a se tratar, o
Sr. Presidente, após agradecer a presença e audiência de todos, comunicou que a próxima reunião ordinária da
Câmara Municipal ocorrerá no dia 05 de outubro do corrente ano e que a ordem do dia será encaminhada através
de ofício. Em seguida, declarou 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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