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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, realizada em 05 de outubro de
2021.

Aos cinco dias do mês de outubro 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
na referida sessão, sendo: Moção nº 06/2021, de autoria de todos os vereadores, externando os sentimentos de
profundo pesar dos componentes desta Casa Legislativa pelo falecimento do Dr. Almir Prudente dos Santos, M.M.
Juiz de Direito da Comarca de Cachoeira de Minas, ocorrido no dia 28 de setembro de 2021; Indicação nº
113/2021, de autoria da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, que indica ao Chefe do Executivo que
estude a possibilidade de contratar um arquiteto urbanista para fazer o Projeto do Paineirão; Indicação nº
114/2021, da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, solicitando que o Executivo alugue um imóvel no
Distrito do Itaim, adaptando-o para o funcionamento de Creche Municipal no Distrito; Indicação nº 115/2021, do
vereador Sr. Oscar Severiano, solicitando que o Sr. Prefeito verifique junto à Polícia Militar a possibilidade de dar
assistência nos finais de semana no loteamento novo, no bairro Santo Antônio, município de Cachoeira de Minas;
Indicação nº 116/2021, do vereador Sr. Ivanildo Teixeira, solicitando a manutenção em 03 (três) quebra molas,
reduzindo a altura dos mesmos, no bairro Alto das Cruzes, município de Cachoeira de Minas; Projeto de Lei nº
46/2021, de autoria do Executivo, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cachoeira de Minas
para o Exercício Financeiro de 2022; Projeto de Lei nº 47/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o Plano
Plurianual de Ações para o período 2022-2025, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 48/2021, do Executivo,
que autoriza a concessão de Subvenções Sociais, Auxílios e Contribuições; Projeto de Lei nº 49/2021, de autoria
do Executivo, que altera a Lei Municipal nº 2.651, de 02 de agosta de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes para a
Elaboração da Proposta Orçamentária de 2022. Na parte destinada à ORDEM DO DIA, para DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO ÚNICA, a Moção nº 06/2021, de autoria de todos os vereadores, externando os sentimentos de
profundo pesar dos componentes desta Casa Legislativa pelo falecimento do Dr. Almir Prudente dos Santos, M.M.
Juiz de Direito da Comarca de Cachoeira de Minas, ocorrido no dia 28 de setembro de 2021, foi aprovada por oito
votos; a Indicação nº 105/2021, do vereador Sr. Oscar Severiano, solicitando a manutenção da Praça da Bandeira,
no centro da cidade, foi aprovada por oito votos; a 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, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 107/2021, do vereador Sr. Leonardo Gonçalves da Silva,
solicitando a poda das mangueiras e a manutenção da rede elétrica e de iluminação da praça do Distrito do Itaim,
foi aprovada por oito votos; a 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), foi aprovada por
oito votos; a 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, foi aprovada por oito votos; a 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, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 111/2021, de autoria da vereadora Sra. Ciomara do Prado
Oliveira Sena, solicitando a instalação de luminárias de emergência e de um gerador à gasolina no Plantão da
Unidade Básica de Saúde, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 112/2021, da vereadora Sra. Ciomara do
Prado Oliveira Sena, solicitando que a Prefeitura disponibilize uniformes para os servidores que trabalham no
setor de limpeza dos prédios públicos, foi aprovada por oito votos. Para PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, o
Projeto de Lei nº 44/2021, do Executivo, que abre crédito especial ao Orçamento vigente - Lei nº 2.615/2020 aquisição de Retroescavadeira - MDR, com pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e
Finanças e Orçamento, foi aprovada por oito votos; o Projeto de Lei nº 45/2021, do Executivo, que abre crédito
suplementar ao Orçamento vigente - Lei nº 2.615/2020 - aquisição de Retroescavadeira – MDR, com pareceres
favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, foi aprovada por oito votos. Na parte
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destinada à Explicação Pessoal, usaram da palavra a vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena,
comentando sobre as Indicações de sua autoria que deram entrada nesta reunião, em especial a Indicação que
sugere a contratação de um arquiteto urbanista para elaboração do projeto para o Paineirão, para bem utilizar o
espaço, haja vista que não concorda com o projeto atual; cobrou os órgãos responsáveis da Prefeitura para
liberarem o projeto “Arte e Música na Praça”, bem como solicitou a resposta de sua solicitação para entrega das
correspondências no bairro Residencial Santa Rita; o vereador Sr. Carlos Raymundo de Rezende comentou que
as estradas municipais necessitam de manutenção, principalmente no trecho do bairro Alto das Cruzes até a
fazenda do Sr. Paulo Marques, com a colocação de cascalho, pois o período de chuva está chegando; o vereador
Sr. Leonardo Gonçalves da Silva apresentou um projeto dos professores David Castro Lima e Gabriel Hernany
Barbosa Santos, versando sobre a realização da Copinha de Futebol do Distrito do Itaim, solicitando que o projeto
seja encaminhado para apreciação do Sr. Prefeito Municipal; o vereador Sr. Oscar Severino requereu
esclarecimentos sobre a fiscalização da equipe de combate ao COVID19, sobre os respectivos contratos e quais
serão as novas medidas a serem observadas; o vereador Sr. Alecsander Augusto Pereira informou que participou
de uma reunião com a equipe de Turismo, visando melhorar o turismo de nossa cidade, e também sobre outros
projetos que espera sejam realizados até o final deste ano, tais como o Natal Iluminado e o Projeto do Paineirão; o
vereador Sr. José Anderson da Costa relatou que no próximo ano estão previstas várias obras a serem realizadas
pela Prefeitura, bem como acredita que se normalizará, com o controle da pandemia. 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 19 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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