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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, realizada em 01 de fevereiro de
2022.

No primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, reuniu-se
ordinariamente a Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, sob a presidência da
vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena. A reunião foi realizada através do aplicativo digital
googlemeet.com, com transmissão ao vivo pelo sítio eletrônico da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas – TV
Câmara (endereço eletrônico https://www.camaracachoeira deminas.mg.gov) e também pela rede social facebook
(endereço eletrônico: https://www.facebook.com/ camaracachoeirademinas), seguindo as determinações do
Comitê Extraordinário de Combate ao Covid19, do Estado de Minas Gerais. Feita a chamada, verificou-se a
presença de todos os vereadores. Havendo, portanto, número regimental, a Sra. 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, o Sr. Secretário fez a leitura das matérias novas a darem entrada na
referida sessão, sendo: Projeto de Lei nº 08/2022, de autoria do Executivo, que abre crédito suplementar ao
orçamento vigente - reforma de prédio municipal utilizado pela empresa Megacabos Indústria e Comércio de
Cabos Especiais Ltda.; Projeto de Lei nº 09/2022, do Executivo, que ratifica as alterações e consolidações do
Contrato do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto do Rio Pardo; Indicação
nº 01/2022, do vereador Sr. Rui Barbosa Vilas Boas, solicitando a designação de um funcionário do quadro de
pessoal da Prefeitura para trabalhar no bairro Cachoeirinha, na manutenção e reparos nos locais necessários;
Indicação nº 02/2022, do vereador Sr. Ivanildo Teixeira, solicitando que o Sr. Prefeito estude a possibilidade de
transformar a Rua Otávio Rocha, em frente ao Ginásio Poliesportivo, em um calçadão, interligando o Centro
Esportivo do “Paineirão” com o Ginásio Poliesportivo; Indicação nº 03/2022, do vereador Sr. Leonardo
Gonçalves da Silva, solicitando a manutenção e reforma do prédio da rodoviária do Distrito do Itaim, com pintura
e reparos no local; Indicação nº 04/2022, do vereador Sr. Alecsander Augusto Pereira, solicitando a concessão de
auxílio com o transporte, alimentação e inscrições para os atletas amadores do município de Cachoeira de Minas,
para participarem de eventos esportivos em outros municípios e Estados; Requerimento nº 08/2022, de autoria
da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, requerendo cópias do CAT e do Boletim de Ocorrência do
acidente que aconteceu no dia 31/01/2022, com o caminhão da frota Municipal de Cachoeira de Minas. Na parte
destinada ao TEMA LIVRE, conforme inscrições em livro próprio, os Srs. Vereadores, no uso da palavra,
cobraram providências do Sr. Prefeito quanto à manutenção das estradas rurais, a limpeza de lotes e ruas que
estão cobertos de mato; também agradeceram a Prefeitura Municipal e Secretaria de Educação pela distribuição
dos kits escolares. Na parte destinada à ORDEM DO DIA, nos termos do artigo 46 e seguintes, do Regimento
Interno desta Casa Legislativa, a Sra. Presidente, após indicações feitas pelos Srs. Líderes de Bancadas com
representação nesta Edilidade, fez a nomeação dos componentes das Comissões Permanentemente da Câmara
Municipal para o Exercício de 2022, que ficaram assim constituídas: Comissão de Justiça e Redação: os
vereadores Srs. Carlos Raymundo de Rezende, José Anderson da Costa e Oscar Severiano; Comissão de
Finanças e Orçamento: vereadores Srs. Alecsander Augusto Pereira, Ivanildo Teixeira e Rui Barbosa Vilas Boas;
e Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades: vereadores Srs. Ivanildo Teixeira, Leonardo
Gonçalves da Silva e Pedro Ferreira da Silva. Para DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, o Requerimento nº
08/2022, da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, requerendo cópias do CAT e do Boletim de
Ocorrência do acidente que aconteceu no dia 31/01/2022, com o caminhão da frota Municipal de Cachoeira de
Minas, foi aprovado por oito votos. Na parte destinada à EXPLICAÇÃO PESSOAL os Srs. vereadores
agradeceram ao Ex-Secretário de Obras do Município, Sr. Anderson, pelos serviços prestados, bem como deram
as boas-vindas ao novo Secretário de Obras, Sr. Mauricio, desejando um excelente trabalho, bem como reiteraram
várias solicitações de manutenção em obras de estradas rurais, calçamentos e limpeza das ruas da cidade e do
Distrito do Itaim e reforma da ponte Melo Viana; requereram ao Sr. Secretário de Esportes a realização de
melhorias no ginásio poliesportivo, inclusive com a destinação de kits de primeiros socorros. Nada mais havendo a
se tratar, a Sra. Presidente, após agradecer a presença e audiência de todos, comunicou que a próxima reunião
ordinária da Câmara Municipal será realizada no dia 15 de fevereiro de 2022 e que a ordem do dia será
encaminhada através de ofício. Em seguida, declarou encerrada a reunião, do que para constar, eu, Alecsander
Augusto Pereira, Secretário, lavrei a presente que será lida e, se aprovada, será assinada por todos.
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