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Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, realizada em 07 de junho de 2022.

Aos sete 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 salão a ela destinado, sob a presidência da
vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena. Feita a chamada, verificou-se a ausência do Ver. Ivanildo
Teixeira. 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 sete votos, sem
retificações. Em seguida, o Sr. Secretário fez a leitura dos ofícios recebidos do Executivo e das matérias novas a
darem entrada, sendo: Indicação nº 22/2022,de autoria Ver. Alecsander Augusto Pereira, que indica ao Chefe do
Executivo, a viabilidade de fazer a limpeza e pintura da ponte Melo Viana; Indicação nº 23/2022, de autoria Ver.
Rui Barbosa Vilas Boas, que indica ao Chefe do Executivo, a viabilidade de construir uma quadra de esportes no
bairro Beira Rio, município de Cachoeira de Minas-MG; Indicação nº 24/2022, de autoria Ver. Alecsander
Augusto Pereira, que indica ao Chefe do Executivo, a viabilidade de encaminhar a esta Casa Legislativa, o Projeto
de Lei de criação do centro de compostagem orgânica para município de Cachoeira de Minas-MG; Indicação nº
25/2022, de autoria Ver. Rui Barbosa Vilas Boas, que indica ao Chefe do Executivo, a viabilidade de construir um
Centro de Saúde no bairro Beira Rio e Santa Bárbara, no município de Cachoeira de Minas; Indicação nº
26/2022, de autoria da Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena, que indica ao Chefe do Executivo, a viabilidade de
disponibilizar um servidor público para se deslocar ao Distrito do Itaim para fazer a avaliação das notificações de
IPTU; ou disponibilizar um ônibus para que os munícipes possam se deslocarem e irem até a Prefeitura Municipal;
Indicação nº 27/2022, de autoria do Ver. Oscar Severiano, que indica ao Chefe do Executivo, a viabilidade de
fazer a manutenção no campo do abertão, nas redes dos gols e na academia que fica ao lado do campo;
Indicação nº 28/2022, de autoria do Ver. Oscar Severiano, que indica ao Chefe do Executivo, a viabilidade de
colocar placas de sinalização dos quebra-molas do bairro Residencial Santa Rita; a retirada dos aparelhos de
ginástica que encontra-se danificados, e a colocação de mesas fixas com bancos na pracinha do Residencial;
Indicação nº 29/2022, de autoria do Ver. Leonardo Gonçalves da Silva, que indica ao Chefe do Executivo,a
viabilidade de fazer calçamento em frente as igrejas do bairro Brochados, Caxambu, Ribeirão das Cobras,
Serrinha, Borges; Requerimento nº 35/2022, de autoria Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena, que requer ao
Chefe do Executivo, a lista das famílias beneficiadas com a Lei Municipal nº 2.693/2022; o valor doado e qual a
lista dos materiais doados; Moção nº 11/2022, de autoria Ver. Ciomara do Prado Oliveira Sena, Moção de Pesar
aos familiares do Sr. Laércio Antônio de Faria Costa, pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 de maio de 2022;
Projeto de Lei nº 39/2022, de autoria 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 2.651/2021; Projeto de Lei nº 40/2022, de autoria do Executivo, que abre crédito especial ao
Orçamento Vigente; Projeto de Lei nº 41/2022, de autoria do Executivo, que abre crédito suplementar ao
Orçamento Vigente- Lei 2.686/2021. Projeto da Estação de rede esgoto no município de Cachoeira de Minas-MG;
Projeto de Lei nº 42/2022, de autoria do Executivo, que Abre crédito suplementar ao Orçamento Vigente- Lei
2.686/2021. Construção da Creche Municipal no Distrito do Itaim; Projeto de Lei nº 43/2022, de autoria 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 2.651/2021; Projeto de Lei nº
44/2022, de autoria do Executivo, que abre crédito especial ao Orçamento Vigente- Aquisição de ração para
animais errantes; Projeto de Lei nº45/2022, de autoria 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; Projeto de Lei nº 46/2022,que de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes
para a laboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 47/2022, de autoria
do Executivo, que aumenta o número de vagas em cargo de provimento efetivo o quadro de pessoal do
município de Cachoeira de Minas e dá outras providências; Projeto de Lei nº 48/2022, de autoria do
Executivo, que Abre crédito suplementar ao orçamento Vigente- Aquisição de Medicamentos; Projeto de Lei nº
49/2022, de autoria do Executivo, que abre crédito suplementar ao orçamento Vigente Lei 2.686/2021- Obra de
canalização de águas pluviais em vias públicas; Projeto de Lei nº 50/2022, que abre crédito suplementar ao
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orçamento Vigente- Lei 2.686/2021- Materiais de Consumo; Projeto de Lei nº 51/2022, de autoria do
Executivo, que abre crédito suplementar ao orçamento Vigente- Lei 2.686/2021- Pagamento dos Servidores que
recebem pelo FUNDEB; Projeto de Lei nº 52/2022, de autoria do Executivo, que cria vaga do cargo de
provimento efetivo de auxiliar de serviços internos e dá ouras providências; Na parte destinada à ORDEM DO
DIA, para DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, Indicação nº 19/2022, de autoria do vereador Sr. Alecsander
Augusto Pereira, a viabilidade de fazer a inserção dos profissionais de Fisioterapia e Terapeuta Ocupacional, na
estratégia de saúde da família, de acordo com as necessidades de saúde da população e atendendo a Lei Federal
nº 14231/2021, que Inclui os profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional na estratégia de saúde da
família, foi aprovado por sete votos; Indicação nº 20/2022, do vereador Sr. Leonardo Gonçalves da Silva,
solicitando ao Sr. Prefeito a aquisição de faixas elásticas Thera Band, para aulas da Terceira Idade, foi aprovado
por sete votos; Indicação nº 21/2022, do vereador Sr. Ivanildo Teixeira, solicitando que o Sr. Prefeito estude
a possibilidade de construir uma passagem elevada para pedestres, na Rua Inácio da Costa Rezende, em
frente à Perfumaria “Dumari”, nesta cidade, aprovado por sete votos. Para SEGUNDA discussão e
votação, o Projeto de Lei nº 36/2022, da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena, que institui no âmbito
do Município de Cachoeira de Minas, o Dia do Ex- Combatente Cachoeirense da Segunda Guerra Mundial, e dá
outras providências, foi aprovado por sete votos; o Projeto de Lei nº 37/2022, de autoria dos vereadores Srs.
Carlos Raymundo de Rezende, Ciomara do Prado Oliveira Sena, Leonardo Gonçalves da Silva e Oscar
Severiano, que dispõe sobre a autorização para os usuários dos serviços de água e esgoto no município de
Cachoeira de Minas/MG, instalar equipamento bloqueador eliminador de ar na tubulação de água do hidrômetro, e
dá outras providências, foi aprovado por sete votos. 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 21 de junho 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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