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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, realizada em 21 de junho de 2022.

Aos vinte e um dias do mês de junho 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, no prédio a ela destinado,
sob a presidência da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena. Feita a chamada, verificou 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 dos ofícios recebidos do Executivo, das
correspondências recebidas de diversos, constando ofício desta Casa Legislativa parabenizando o vereador Sr.
Oscar Severiano pelo transcurso de seu aniversário, e das matérias novas a darem entrada na referida sessão,
sendo: Projeto de Lei Complementar nº 02/2022, de autoria do Executivo, que altera o art. 23 da Lei
Complementar nº 06/2022, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras, Vencimentos e Remuneração dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Município de Cachoeira de Minas - MG, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 55/2022, do Executivo, que abre crédito suplementar ao orçamento vigente Lei
2.686/2021- Convênio com Município de Piranguinho-MG - Ponte; Veto Parcial do Executivo ao Projeto de Lei nº
36/2022, que institui no âmbito do Município de Cachoeira de Minas o Dia do Ex-Combatente Cachoeirense da
Segunda Guerra Mundial, e dá outras providências; Moção nº 12/2022, de autoria da vereadora Sra. Ciomara do
Prado Oliveira Sena, externando sentimentos de pesar à Sra. Vera Lúcia Costa e Silva e seus familiares, pelo
falecimento de sua mãe, Sra. Maria Auxiliadora Costa, no dia 14 de junho de 2022; Indicação nº 30/2022, de
autoria da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, solicitando a substituição das lâmpadas do Estádio da
LECA, por lâmpadas de LED; Indicação nº 31/2022, da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena,
solicitando que os aparelhos de ar condicionado e respectivos suportes, existentes no prédio da Creche Municipal,
sejam transferidos para o corredor lateral, com urgência; Indicação nº 32/2022, do vereador Sr. José Anderson da
Costa, solicitando que o Sr. Prefeito estude a possibilidade de asfaltar as principais ruas da cidade de Cachoeira
de Minas; Indicação nº 33/2022, do vereador Sr. Oscar Severiano, solicitando a instalação de placas de
identificação de bairro, placas de entrada e saída de veículos na entrada do bairro das Furnas, bem como a
construção de redutores sonoros antes da entrada do bairro rural; Indicação nº 34/2022, do vereador Sr.
Alecsander Augusto Pereira, solicitando a colocação de massa asfáltica em várias esquinas, tais como na esquina
da Rua Joãozinho Pereira com a Rua Ver. Leonino Lupércio Leão, esquina da Avenida Bela Vista com a Rua
Silviano Brandão, esquina da Avenida Bela Vista com a Rua Cônego Braga, esquina da Rua Maria Rita de Faria
com a Rua Júlio Teixeira da Costa, dentre outras ruas que precisam de nivelamento; Indicação nº 35/2022, do
vereador Sr. Oscar Severiano, solicitando a colocação de um poste de luz com luminária no beco localizado na rua
Ernani Guerzoni, conhecido como beco do "Zé Guerra". Na parte destinada à ORDEM DO DIA, para DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO ÚNICA, a Moção nº 12/2022, de autoria da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena,
externando sentimentos de Pesar desta Casa Legislativa para a Sra. Vera Lúcia Costa e Silva e seus familiares,
em virtude do falecimento de sua mãe, Sra. Maria Auxiliadora Costa, no dia 14 de junho de 2022, foi aprovada por
oito votos; a Indicação nº 22/2022, do vereador Sr. Alecsander Augusto Pereira, solicitando a limpeza e pintura
da ponte Melo Viana, nesta cidade, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 23/2022, do vereador Sr. Rui
Barbosa Vilas Boas, solicitando a construção de uma quadra de esportes no bairro Beira Rio, município de
Cachoeira de Minas-MG, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 24/2022, do vereador Sr. Alecsander
Augusto Pereira, solicitando que o Sr. Prefeito encaminhe à apreciação da Câmara Municipal um Projeto de Lei
dispondo sobre a criação de centro de compostagem orgânica para o Município de Cachoeira de Minas-MG, foi
aprovada por oito votos; a Indicação nº 25/2022, do vereador Sr. Rui Barbosa Vilas Boas, solicitando a
construção de Centros de Saúde nos bairros Beira Rio e Santa Bárbara, nesta cidade, foi aprovada por oito votos;
a Indicação nº 26/2022, da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, solicitando a designação de um
servidor público para se deslocar até o Distrito do Itaim para fazer a avaliação das notificações de IPTU, ou
disponibilizar um ônibus para que os contribuintes possam se deslocar do Distrito até a cidade, para resolver as
notificações do IPTU, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 27/2022, do vereador Sr. Oscar Severiano,
solicitando a manutenção no campo e futebol do Bairro Abertão, nas redes dos gols e na academia que fica ao
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lado do campo, foi aprovada por oito votos; a Indicação nº 28/2022, do vereador Sr. Oscar Severiano,
solicitando a colocação de placas de sinalização dos quebra-molas, a retirada dos aparelhos de ginástica que
estão danificados, e a colocação de mesas fixas com bancos, na pracinha do bairro Residencial Santa Rita, foi
aprovada por oito votos; a Indicação nº 29/2022, do vereador Sr. Leonardo Gonçalves da Silva, solicitando a
pavimentação em frente às igrejas dos bairros Brochados, Caxambu, Ribeirão das Cobras, Serrinha e Borges, foi
aprovada por oito votos. Para SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, o Projeto de Lei nº 38/2022 (vencido em 1º
turno), de autoria do Executivo Municipal, que acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 1170/1991, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, foi aprovado
por oito votos; o Projeto de Lei nº 39/2022, do Executivo, que cria ação e suas respectivas metas em programa
do Plano Plurianual para o período 2022/2025, e as insere na Lei de Diretrizes Orçamentários para o Exercício de
2022 – Lei nº 2.651/2021, foi aprovado por oito votos; o Projeto de Lei nº 40/2022, do Executivo, que abre
crédito especial ao Orçamento vigente, foi aprovado por oito votos; o Projeto de Lei nº 41/2022, do Executivo,
que abre crédito suplementar ao Orçamento vigente – Lei nº 2.686/2021 - projeto da estação de tratamento de
esgoto no município, foi aprovado por oito votos; o Projeto de Lei nº 45/2022, do Executivo, que dispõe sobre o
controle da natalidade, medidas de proteção, identificação e controle populacional de cães e gatos no município
de Cachoeira de Minas, e dá outras providências, foi aprovado por oito votos; o Projeto de Lei nº 48/2022, do
Executivo, que abre crédito suplementar ao orçamento vigente - aquisição de medicamentos, foi aprovado por
oito votos; o Projeto de Lei nº 49/2022, do Executivo, que abre crédito suplementar ao Orçamento vigente - Lei nº
2.686/2021 - obra de canalização de águas pluviais em vias públicas, foi aprovado por sete votos, e contrário à
sua aprovação o vereador Sr. Carlos Raymundo de Rezende. Nada mais havendo a se tratar, a Senhora
Presidente, após agradecer a presença e audiência de todos, comunicou que a próxima reunião ordinária da
Câmara Municipal será realizada no dia 05 de julho de 2022, às dezenove horas, 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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