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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, realizada em 08 de setembro de
2021.

Aos oito 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 e das matérias novas a darem entrada,
sendo: 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; 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”; 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; 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); 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; 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; 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; 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;
Projeto de Lei nº 40/2021, do Executivo, que abre crédito suplementar ao Orçamento Vigente - aquisição de
Caminhão Caçamba - MAPA; Projeto de Lei nº 41/2021, do Executivo, que abre crédito suplementar ao
Orçamento vigente - aquisição de retroescavadeira - MDR; Projeto de Lei nº 42/2021, de autoria do Executivo, que
abre crédito suplementar ao Orçamento vigente - aquisição de caminhão pipa - Lei Estadual nº 23.830, de
28/07/2021; 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. De
acordo com inscrição em livro próprio, usaram da palavra o vereador Sr. Carlos Raymundo de Rezende,
comentando sobre a necessidade de manutenção do Plantão Médico de 24 horas, sobre os medicamentos da
Farmácia Popular e outros setores da Prefeitura Municipal para realizar manutenções que a cidade necessita; a
vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena informou que visitou quase todos os setores da Administração
Pública para verificar as necessidades de cada setor; ressaltou sua tristeza ao deparar com o estado do prédio da
UBS Vista Alegre, pois necessita de reformas urgentes; agradeceu e parabenizou as diretoras e demais servidores
das escolas municipais pela organização e retorno das aulas presenciais; comentou que nas cidades vizinhas foi
realizado diariamente o hasteamento das Bandeiras, em comemoração à Semana da Pátria e em nossa cidade o
hasteamento ocorreu somente no dia 07 de setembro o hasteamento, demonstrando falta de patriotismo;
questionou o Executivo sobre o descumprimento da Lei Federal nº 14.151/2021, que determina o trabalho home
office das gestantes durante a pandemia, e mesmo assim o Prefeito determinou que as gestantes retornassem ao
trabalho presencial; o Sr. Presidente, vereador Alecsander Augusto Pereira enfatizou a necessidade do Poder
Público contribuir mais efetivamente para a APAE local, que tem muitos gastos e sofre com dificuldades
financeiras, se colocando à disposição da Associação; comentou também sobre a necessidade da Prefeitura
ajudar as empresas sediadas na cidade. O vereador Sr. Leonardo Gonçalves da Silva agradeceu ao Setor de
Obras pelo trabalho realizado na grama da praça do Distrito do Itaim, solicitando uma atenção especial para o
recolhimento das folhas das mangueiras lá existentes; o vereador Sr. Oscar Severiano agradeceu ao Sr.
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Secretário de Obras por liberar o caminhão pipa para aguar as ruas do bairro Residencial Santa Rita, diminuindo a
poeira; solicitou mais atenção do Sr. Prefeito Municipal quanto ao Centro Comunitário do bairro Abertão, e uma
atenção especial para manutenção do plantão médico de 24h. Na parte destinada à ORDEM DO DIA, para
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, a Indicação nº 94/2021, de autoria do vereador Sr. Ivanildo Teixeira,
solicitando a construção de dois quebra-molas na estrada municipal em frente ao bar do Paulinho do Antônio
Aparecido, na Grota, bairro Bom Jardim, zona rural do município de Cachoeira de Minas, foi aprovada por oito
votos; a Indicação nº 95/2021, da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, solicitando a construção de
dois quebra-molas na rua Luiz Gonzaga de Rezende, próximo às propriedades dos Srs. “Paulinho Cabelereiro" e
"Paulinho do Som", foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 96/2021, do vereador Sr. Rui Barbosa Vilas Boas,
solicitando a construção de poço artesiano para abastecimento de água do Posto de Saúde do bairro
Cachoeirinha, zona rural, município de Cachoeira de Minas, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 97/2021,
do vereador Sr. Oscar Severiano, solicitando a manutenção da pista de skate desta cidade, foi aprovada por oito
votos.; o Requerimento nº 45/2021, da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, solicitando as seguintes
informações ao Sr. Prefeito Municipal: o total das receitas e despesas de todas as Secretarias Municipais, durante
o primeiro semestre do ano de 2021, foi aprovado por oito votos (esse requerimento não consta que deu entrada.
Se foi votado, tem que constar também nas matérias a darem entrada; ou se foi votado na reunião anterior, tem
que ser excluído);. 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 21 de setembro 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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