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Ata da Reunião ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, realizada em 03 de novembro de
2021.

Aos três dias do mês de novembro 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 das matérias novas a darem entrada na referida sessão, sendo:
Requerimento nº 60/2021, de autoria da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, requerendo informações
sobre a reforma e manutenção do prédio do Mercado da Arte; Requerimento nº 61/2021, de autoria do vereador
Sr. Oscar Severiano, solicitando informações ao Sr. Prefeito sobre a possibilidade da Prefeitura de Cachoeira de
Minas contratar porteiros ou seguranças para as escolas municipais; Indicação nº 121/2021, da vereadora Sra.
Ciomara do Prado Oliveira Sena, solicitando que o Sr. Prefeito estude a possibilidade de aplicação de testes
rápidos para detecção de Covid-19, semanalmente, nos professores da rede pública municipal de ensino;
Indicação nº 122/2021, da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, solicitando que o Sr. Prefeito estude a
possibilidade de encaminhar para apreciação da Câmara, um projeto de lei dispondo sobre o rateio do FUNDEB
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação)
para todos os servidores que atuam na área da Educação do Município; Indicação nº 123/2021, do vereador Sr.
Oscar Severiano, solicitando providências do Executivo para conter a lama que sai da garagem da Prefeitura de
Cachoeira de Minas, no bairro Rosário, bem como requerendo a construção de três quebra-molas na rua Padre
Lupércio Pereira Simões; Indicação nº 124/2021, do vereador Sr. Leonardo Gonçalves da Silva, solicitando o
fechamento da lateral do prédio do Posto de Saúde do Distrito do Itaim; Indicação nº 125/2021, do vereador Sr.
Leonardo Gonçalves da Silva, solicitando a manutenção da praça, ou a implementação do programa “Adote uma
Praça”, no Distrito do Itaim, visando amanutenção do canteiro existente na entrada do Distrito e demais pracinhas
daquela localidade; Indicação nº 126/2021, do vereador Sr. Alecsander Augusto Pereira, solicitando a construção
de calçadas ao redor da pracinha do bairro Residencial Santa Rita, nesta cidade; Indicação nº 127/2021, do
vereador Sr. Ivanildo Teixeira, solicitando a aquisição de um caminhão munck com plataforma para a Prefeitura.
Na parte destinada ao TEMA LIVRE, conforme inscrições em livro próprio, usaram da palavra o vereador Sr.
Carlos Raymundo de Rezende, solicitou a realização de licitação para aquisição de um aparelho de
eletrocardiograma, a ser destinado ao Distrito do Itaim, proporcionando maior comodidade aos moradores do
Distrito e economizando no transporte dos pacientes; a vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena,
parabenizou os responsáveis pela publicação das obras da Prefeitura, que propiciam publicidade e transparência;
cobrou a destinação das cestas de basquete, haja vista que o projeto já foi aprovado e mesmo assim o
equipamento não foi encaminhado para a Escola Estadual Senador Bueno de Paiva; questionou também o fato da
Prefeitura não ter encaminhado o ônibus destinado à APAE, haja vista que já foi contratado o seguro e a entidade
precisa do veículo devido ao retorno das aulas presenciais; o vereador Sr. Oscar Severiano solicitou ao Sr.
Prefeito a sinalização da estrada vicinal de Cachoeira de Minas a Conceição dos Ouros, a fim de evitar acidentes;
o vereador Sr. José Anderson da Costa parabenizou todos os servidores que atuam no Plantão Médico de 24h de
nossa cidade, pois foi muito bem atendido, quando precisou do serviço; solicitou que a Secretária de Eventos, Sra.
Vera, analise com muita atenção os eventos que serão realizados no final de ano, pois a pandemia ainda não
acabou; o vereador Sr. Leonardo Gonçalves da Silva agradeceu ao Setor de Obras da Prefeitura, que vem
atendendo às solicitações dos vereadores para melhorias das estradas rurais; o vereador Sr. Alecsander Augusto
Pereira relatou que manteve contato com a Defesa Civil da cidade de Santa Rita do Sapucaí, objetivando agilizar a
implantação da Defesa Civil também em Cachoeira de Minas. Na parte destinada à ORDEM DO DIA, para
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, o Requerimento nº 60/2021, de autoria da vereadora Sra. Ciomara do Prado
Oliveira Sena, requerendo informações sobre a reforma e manutenção do prédio do Mercado da Arte, foi aprovado
por oito votos; o Requerimento nº 61/2021, do vereador Sr. Oscar Severiano, solicitando informações ao Sr.
Prefeito sobre apossibilidade da Prefeitura de Cachoeira de Minas contratar porteiros ou seguranças para as
escolas municipais, foi aprovado por oito votos; a Indicação nº 117/2021, do vereador Sr. Oscar Severiano,
solicitando a construção de cobertura na entrada e na lateral do prédio da Farmácia Popular Municipal, foi
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aprovada por oito votos; a Indicação nº 118/2021, da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, solicitando
que o Sr. Prefeito estude a possibilidade de divulgar, via internet, vídeos da abertura e julgamento dos processos
licitatórios, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 119/2021, da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira
Sena, solicitando a reforma da Pracinha do bairro Santa Bárbara, neste Município, foi aprovada por oito votos; a
Indicação nº 120/2021, do vereador Sr. Rui Barbosa Vilas Boas, solicitando a manutenção do campo de futebol e
da rede elétrica da quadra esportiva do bairro Cachoeirinha, foi aprovada por oito votos. Em seguida, o Sr.
Presidente agradeceu a presença e audiência de todos, convocando os Srs. vereadores para uma reunião
extraordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, que será realizada no dia 05 de novembro de 2021,
às dezoito horas, com a seguinte Ordem do Dia: para Primeira Discussão e Votação o Projeto de Emenda à Lei
Orgânica nº 01/2021. Nada mais havendo a se tratar, 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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