LEGISLATURA 2017/2020
ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 17/08/2020

Ata da 74ª (septuagésima quarta) Reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Caetanópolis, 16ª (décima sexta) Legislatura. Aos 17 (dezessete) dias do mês
de agosto de 2020 ( dois mil e vinte), ás 19 horas, no Plenário Vereador Adelson
Rocha, realizou-se a septuagésima quarta reunião ordinária da Câmara
Municipal, que contou com a presença dos seguintes Vereadores: Osmar
Aparecido de Carvalho, Sirlane Marques de Menezes Ferreira, Vagner Alves
Simões, Breno Henrique da Silva Pires, Claudinei Pereira da Silva, Fabrício de
Lima Costa, João Procópio de Almeida Filho, Raquel Esteves de Oliveira
Sobrinha e Rosilene Aparecida Ribeiro Catarino. Verificada a presença de toda
a Edilidade, o senhor Presidente fez a abertura da sessão, em nome de Deus e
do povo de Caetanópolis. PEQUENO EXPEDIENTE. A ata da sessão anterior
foi lida. Colocada em única discussão e votação, a ata foi aprovada por
unanimidade. Foram lidas as seguintes correspondências e proposições: ofício
nº 118/2020, do Executivo Municipal, que encaminha Projeto de Lei; Projeto de
Lei nº 12 que “Abre Crédito Adicional Suplementar”; Emenda Substitutiva ao
Projeto de Lei nº 10/2020, de autoria do Vereador João Procópio de Almeida
Filho, que substitui a redação do Inciso II, do § 1º, do Art.5 º do Projeto por: “Art.
5º- [...], § 1º - [...] [...] II- menor número de placas publicitárias, vedado o uso de
outdoors, placas ou torres, com múltiplas propagandas luminosas, ou acima de
02( dois) metros por um”. Indicação nº 44, de autoria do Vereador Claudinei
Pereira da Silva, que indica “Contratação de empresa para realização de
Limpeza de fossas”; Indicação nº 45, de autoria do Vereador Claudinei Pereira
da Silva, que indica “Melhoria nas estradas do Bairro Quinta dos Palmares
(Patrolamento)”. Moção nº 07, de autoria da Vereadora Rosilene Aparecida
Ribeiro Catarino de Congratulações e Reconhecimento à “Pizzaria Pé de
Manga”, pela contribuição com o desenvolvimento socioeconômico de
Caetanópolis; Moção nº 08, de autoria do Vereador Osmar Aparecido de
Carvalho, de Congratulações e Reconhecimento ao Soldado PM Fagner Batista,
pelo comprometimento com a segurança pública do Município de Caetanópolis;
Parecer da Assessoria Jurídica sobre o Projeto de Lei nº 10; Parecer das
Comissões de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Patrimônio Público,
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Legislação, Justiça e Redação, Saúde,
Saneamento e Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais sobre o Projeto de
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Lei nº 10; Parecer da Assessoria Jurídica sobre o Projeto de Lei nº 11; Parecer
das Comissões de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Patrimônio Público,
Fiscalização, Justiça e Redação, digo, Fiscalização Financeira e Orçamentária
e Legislação, Justiça e Redação, Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, e
Serviços Públicos Municipais sobre o Projeto de Lei nº 11; Projeto de Resolução
nº 06 que “Concede Título de Cidadania Honorária ao Sargento PM Maicon
Douglas Rodrigues Arthuso”; Requerimento nº 013, que “Requer a 1ª e 2ª
discussão e votação dos Projetos de Lei nºs 10 e 11, nos termos dos Arts.212 II
e 213 do Regimento Interno da Câmara Municipal”. Dando sequência foi aberto
espaço para comentários sobre as correspondências recebidas e acréscimo de
informações às proposições apresentadas. Com a palavra, a Vereadora
Rosilene parabenizou a família Pé de Manga Pizzaria e a todos os funcionários
desta, pela comemoração dos 26 anos de funcionamento. O Vereador Claudinei
acrescentou informações às Indicações de autoria dele. A Vereadora Raquel
informou que está sendo realizada licitação para compra de caminhão sugafossa. Ainda com a palavra a Vereadora Raquel, se referindo à Indicação nº 45
informou que conduziu o pessoal da Prefeitura à Plantar, tendo em vista que lá
está à disposição restos de ferro guza para quantos caminhões a Prefeitura
quiser, para realizar o tapamento das estradas do Bairro Quinta dos Palmares,
uma vez que ao patrolar as estradas vão afundando mais. Continuando, a
Vereadora Raquel solicitou aos autores do Projeto de Lei nº 10 que explicassem
melhor sobre o critério de desempate dos Projetos apresentados para adoção
de praças. Com a palavra, o Vereador João Procópio pediu a retirada de Emenda
ao Projeto de Lei nº, justificando o pedido de retirada. Continuando, o Vereador
João Procópio parabenizou o Vereador Claudinei pela autoria da Indicação nº
044, reforçando que o pedido de limpeza de fossa é antigo e que é preocupação
de todos os Vereadores. Tomando a palavra, a Vereadora Rosilene informou o
envio de e-mail ao Banco Bradesco, solicitando a disponibilização de mais um
atendente, tendo em vista as longas filas de clientes à espera, sob forte sol,
informando também que teve retorno, porém que foi solicitado um maior tempo,
considerando o momento de pandemia do Covid-19. A Vereadora Raquel sobre
a fala da Vereadora Rosilene, comentou que, devido à paralisação de
atendimento do Banco do Brasil pelos correios, muitos benefícios foram
transferidos para o Banco Bradesco, que hoje, tanto o funcionário quanto o
aposentado pode escolher o Banco para movimentação e que se não conseguir
uma movimentação maior, para o Banco, dificilmente, conseguirá a
disponibilidade de mais um funcionário. Retomando a palavra, o Vereador João
Procópio explanou sobre o Projeto de Lei nº 10, “Programa Adote uma Praça”,
frisando que o critério de desempate constante do art. 3º, § 2º, e o sorteio. A
Vereadora Raquel, se referindo ao art. 3º do Projeto, frisou que, após
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adequação, qual seria o critério para definir a empresa vencedora. O Vereador
Osmar, em resposta aos questionamentos sobre o critério desempate dos
Projetos apresentados para adoção de praça, salientou que o empate pode
acontecer na eleição pela comunidade e se houver, o critério de desempate
conforme Projeto será o desempate, o sorteio. O Vereador Claudinei quis saber
sobre a situação de Praça no Bairro Cedrolândia que já está sob cuidados de
vizinho, após a aprovação do Projeto de Lei nº 10. O Vereador João Procópio,
em resposta, esclareceu que, não havendo necessidade de construção ou
reforma a praça não será oferecida em adoção, mas caso apareça empresa
interessada na mesma, quem decidirá e a Prefeitura. O Vereador Claudinei
sugeriu relação de Praças que não deverão participar do Programa. O Vereador
Osmar teceu comentários sobre Moção e o Projeto de Resolução que concede
Título de Cidadania Honorária de autoria dele. Sobre a Indicação nº 044, o
Vereador Osmar confirmou a antecipação de devolução de numerário no valor
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à Prefeitura para compra de
caminhão suga-fossa. ORDEM DO DIA. Foram colocados em única discussão e
votação as Indicações nºs 044 e 045, as Moções nºs 007 e 008, os Pareceres
das Comissões sobre Projetos de Lei nº 10 que “Institui o Programa Adote uma
Praça e dá outras providências” e nº 11 que “Institui o Programa Adote uma
Academia ao Ar Livre” e o Requerimento nº 013, sendo os mesmos aprovados
por unanimidade. Foi confirmada a retirada da Emenda ao Projeto de Lei nº 10.
Os Projetos de Lei nºs 10 e 11 foram colocados em 1ª e 2ª discussão e votação
e aprovados por unanimidade. Foram designados os Vereadores: Raquel
Esteves de Oliveira Sobrinha, Breno Henrique da Silva Pires e Vagner Alves
Simões para comporem a Comissão Especial, para no prazo de 15(quinze) dias,
emitir Parecer sobre o Projeto de Resolução nº 06 que concede título de
cidadania honorária. GRANDE EXPEDIENTE. A palavra livre foi anunciada. Com
a palavra, o Vereador João Procópio se referindo à informação da Vereadora
Rosilene, manifestou sua preocupação com as pessoas em fila no Banco
Bradesco sob forte sol e, prosseguindo, salientou saber das dificuldades das
empresas e da importância de proteger os clientes daquele banco e de que seja
verificado com a Prefeitura Municipal qual parceria poderia ser adotada com as
empresas e comerciantes do município, que é importante a gestão pública do
município reunir com representantes da área comercial e verificar o que se pode
ser feito, de forma mais rápida, tendo em vista que o Comércio está fechando,
que grande é a preocupação com o Banco Bradesco, que já se perdeu o Banco
do Brasil, e recentemente, o atendimento do Banco do Brasil pelos correios e
que a população de Caetanópolis está indo a Paraopeba resolver serviços
bancários e que lá acabam por gastar no comércio daquela cidade e que o
comércio local está se enfraquecendo muito. Ainda com a palavra, o Vereador
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João Procópio, se referindo aos lixos nas ruas da cidade, salientou que se a
coleta não for realizada antes do período chuvoso, poderá causar danos ao
município, principalmente, com entupimento de bueiros, que o município, com
repasses de importâncias significativas, com dinheiro circulando, se não
conseguir fazer a limpeza com um caminhão, que alugue outro para realizar o
serviço de limpeza urbana, para que o município não sofra com o entupimento
de bueiros e a danificação de fresa e de asfalto colocados em algumas ruas.
Com a palavra, o Vereador Fabrício informando a existência de sacos pretos
enterrados próximos ao lixão, cujo material é desconhecido, comentou que a
retirada de terra pela Prefeitura já está chegando próximo à área onde aqueles
sacos foram enterrados e ainda que há construção, ou melhor, construções
próximas ao lixão, que podem ser alvo de algum problema, solicitando que a
situação seja verificada. Dando continuidade, o Vereador Fabrício, se referindo
às obras de pavimentação do Bairro Acácias, alertou que falta de colocação de
meio-fio pode causar a perda do serviço realizado. A Vereadora Sirlane informou
que o meio-fio será feito no Bairro Acácias, assim que a Prefeitura terminar obras
no Bairro Imperial. O Vereador João Procópio, retomando a palavra, se referindo
à pavimentação asfáltica do Bairro Acácias, informou que foi realizada a correção
de um vazamento com fresa, alertando que a obra de asfaltamento é nova e já
foi fresada em três lugares, que por um período de garantia de cinco anos, a
empresa tem responsabilidade sobre o asfalto, que essa situação já foi levada à
gestão pública, sendo que esta informou que a empresa, assim que terminasse
as obras da Rua das Gameleiras, voltaria a fazer o asfalto, o que não aconteceu,
que é um prejuízo enorme, uma obra nova, de alto custo e toda fresada e que
por isso mesmo deve ser cobrado pela Prefeitura à empresa. A Vereadora
Raquel, com a palavra se referindo a áudio postado, em que um cidadão
informou o repasse de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para
Caetanópolis, acrescentando este cidadão que estava indo pelo ralo abaixo, o
dinheiro e solicitando a fiscalização do Vereadores, informou a Vereadora que o
valor de R$ 2.000.000,00 foi recebido pelo Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas
através da Justiça do trabalho, do Ministério Público Federal que autuou a
Empresa Vale em R$ 38.405.813,87 ( Trinta e oito milhões, quatrocentos e cinco
mil, oitocentos e treze reais e oitenta e sete centavos), distribuídos entre todos
os municípios prejudicados pelo rompimento da Barragem de Brumadinho,
acrescentou ainda, a Vereadora Raquel, que os Vereadores fiscalizam sim e que
o Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas repassa à Câmara de dois em dois meses
um relatório financeiro e que a Prefeitura recebeu R$ 845.377,19 (oitocentos e
quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), que
não coincide com o valor informado em áudio. Nada mais havendo a tratar, o
senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
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sessão. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, se
aprovada, será pelos Vereadores presentes assinada. Plenário Vereador
Adelson Rocha, em 17 de agosto de 2020. Vagner Alves Simões, Osmar
Aparecido de Carvalho, Sirlane Marques de Menezes Ferreira, Raquel E. de O.
Sobrinha, João Procópio de Almeida Filho, Claudinei Pereira da Silva, Fabrício
de Lima Costa, Breno Henrique da Silva Pires, Rosilene Aparecida Ribeiro
Catarino.
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