CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 02.361.401/0001-00
Ata da Reunião Ordinária da Seção Legislativa biênio 2021/2022 nesta sala de
Seção da Câmara Municipal de Cantagalo. Aos 06 (seis) dias de abril de 2021
as 19: 00h na sede da mesma, situada a Rua João Cardoso Furtado, n°84,
centro e sob a presidência de Antônio Leão de Pinho, reuniram-se os senhores
vereadores. Feito a chamada constatou-se a presença de todos. Havendo o
número legal de vereadores presentes o senhor Presidente iniciou a reunião
com um Pai Nosso e uma Ave Maria em nome do povo cantagalense e em
seguida declarou aberto os trabalhos. O presidente solicitou a secretária que
fizesse a leitura da ata da ultima reunião ordinária sendo a mesma aprovada
sem ressalvas. Em prosseguimentos aos trabalhos foi feito a leitura da
resposta enviada delo Poder Executivo Municipal ao Requerimento 02/2021da
vereadora Rosilene Candido Carvalho e Nascimento, aprovado na última
reunião ordinária. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei n°04/2021 que
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Criar uma Escolinha de Futebol
Francisco Ricardo de Oliveira “CHIQUINHO RICARDO” e dá outras
disposições”, que foi aprovado por três votos a zero pela Comissão
Permanente de Saúde, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Direitos
Humanos; sendo encaminhada ao Plenário da Câmara que aprova por nove
votos a zero em dois turnos. Seguindo foi apresentado o Projeto de Lei
Complementar n°05 de 06 de abril de 2021 que “Dispõe sobre renovação da
Lei Complementar n°034, de 06 de agosto de 2020, e dá outras providências”.
Onde a vereadora Josely Gomes Ferreira fez o pedido de vista, que foi
concedido pelo presidente. Prosseguindo foi apresentado o Projeto de Lei n°
06/2021que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, para
aumento e anulação de valor de fonte de recursos, durante a execução
orçamentária de 2021.” que foi aprovado por três votos a zero pela Comissão
Permanente de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Administração
Pública; sendo encaminhada ao Plenário da Câmara onde o vereador Edvaldo
José Nogueira Araújo pediu vista que foi concedido pelo presidente. Dando
seqüência foi apresentado o Requerimento n°03/2021 que ”Requer o
calçamento de morros situados nas estradas rurais de nosso município”, que
foi aprovado por nove votos a zero em dois turnos. Ato contínuo foi
apresentado o Requerimento n°04/2021 que ”Requer a construção de uma
nova Escola Municipal no Córrego da Barra, zona rural do Município de
Cantagalo”, que foi aprovado por nove votos a zero em dois turnos.
Continuando foi apresentado o Requerimento n°05/2021 que “Requer a
extensão de rede de iluminação pública com a instalação de postes no Bairro
Imbé”, que foi aprovado por nove votos a zero em dois turnos. Seqüenciando
foi apresentado o Requerimento n° 06/2021 que “Requer que se proceda com o
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encascalhamento de nossas estradas rurais”, que foi aprovado por nove votos
a zero em dois turnos. Em continuidade foi apresentado o Requerimento
n°07/2021 enviado pelo vereador José Renato Gonçalves Leão, que “Requer
um projeto de lei, no qual cria denominação da Rua João da Mudesta, que faz
esquina com a Avenida Peçanha”, que foi aprovado por nove votos a zero em
dois turnos. Seguindo foi apresentado o Projeto de Lei n°07, de 06 de abril de
2021 que “dispõe sobre a inclusão das academias de musculação, ginástica,
artes marciais e todo tipo de esportes, como atividade essencial à saúde do
Município de Cantagalo/MG”, enviado pela vereadora Rosilene Cândido C. e
Nascimento, com a palavra Rosilene disse que atendendo à solicitação do
proprietário da academia Danilo Coelho Costa, reforçou que as atividades são
importantes para a saúde física e mental, certificou que os praticantes de
exercícios físicos tem mais resistência a COVID19, e disse que a academia
tomaria os devidos cuidados de prevenção. Sendo encaminhado para votação
em Plenário, onde o vereador Fernando Antônio Carvalho fez pedido de vista,
que foi concedido pelo presidente. Em seguida foi apresentado o Requerimento
n°10 /2021 dos vereadores Edvaldo José Nogueira Araújo, Josely Gomes
Ferreira e Rosilene Cândido C. e Nascimento, que fez ”Pedido de informação,
com a devida cópia do documento de comprovação, contendo a atual
composição do Conselho Municipal de Previdência- CMP”, em Plenário o
Requerimento não foi aprovado pelo quorum de cinco votos a quatro.
Subseqüenciando foi apresentado o Requerimento n°08/2021 que fez “Pedido
de informação, com a devida cópia do documento de comprovação, contendo a
relação dos beneficiários do Programa Projeto Cidadão, bem como os
relatórios de encaminhamento da equipe de assistência social”, que foi
aprovado por cinco votos a quatro em dois turnos. Continuando foi apresentado
o Requerimento n°09/2021dos vereadores Edvaldo José Nogueira Araújo,
Josely Gomes Ferreira e Rosilene Cândido C. e Nascimento, que faz “Pedido
de Informação quanto ao Portal de Transparência desse município”, que foi
aprovado por nove votos a zero em dois turnos. Contudo ficaram os senhores
vereadores, mediante termo em escrito, convocados para a reunião
extraordinária no dia 12(doze) de abril para deliberarem de vez as matérias que
instituem sobre a revogação da Lei Complementar n°034, de 06 de agosto de
2020; e sobre abertura do crédito adicional suplementar, para aumento e
anulação de valor de fonte de recursos. Não havendo nada mais a tratar o
senhor presidente encerrou a reunião agradecendo a todos pela presença.
Para constar, eu secretária da Câmara, lavrei a presente ata que depois de
aprovada será assinada pelo presidente e pelo secretário.
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