LEGISLATURA 2017/2020
ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 19/10/2020

Ata da 78ª (septuagésima oitava) Reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Caetanópolis, 16ª (décima sexta) Legislatura. Aos 19 (dezenove) dias do mês de
outubro de 2020 (dois mil e vinte), às 19 (dezenove) horas, no Plenário Vereador
Adelson Rocha, realizou-se a septuagésima oitava reunião ordinária 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. Após a chamada, e 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 reunião anterior foi lida.
Colocada em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A
Vereadora Raquel solicitou que fosse constado em ata, a retificação da ata da
76ª reunião, registrando que a Moção nº 11/2020, de autoria da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Patrimônio Público de Congratulações e
aplausos às Escolas Municipais Coronel Caetano Mascarenhas, Professora
Célia Maria Barbosa, Emílio de Vasconcelos Costa e Olívia Dalle Mascarenhas
pelo excelente resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação BásicaIDEB, no ano de 2019, sendo 4ª série/ 5º ano=7.1 e 8ª série/ 9º ano= 5.6 foi
retirada. Foram lidas as seguintes correspondências e proposições: ofício nº
143/2020, do Executivo Municipal, que encaminha Projeto de Lei; Projeto de Lei
nº 18 que “Abre Crédito Adicional Suplementar”; Projeto de Resolução nº 08, de
autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a redação de atas na Câmara
Municipal de Caetanópolis e dá outras providências”; correspondências do
Depósito de Materiais de Construção São Geraldo, em agradecimento à Moção
a ele concedida. Dando sequência, foi aberto espaço para comentários sobre as
correspondências recebidas e acréscimo de informações às proposições
apresentadas. O senhor Presidente explicou sobre a necessidade de mudança
nas redações das atas, detalhando que a mudança vai proporcionar facilidade
na publicação destas no site e que o Projeto de Resolução estava sendo apenas
apresentado. Perguntado pela Vereadora Raquel, o Presidente informou que o
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Projeto de Resolução depende apenas de Parecer Jurídico, mas será discutido
somente na próxima reunião. GRANDE EXPEDIENTE. A palavra livre foi
anunciada. Com a palavra o Vereador João Procópio parabenizou a WG
Produções pela realização do segundo Concurso de Marcha no Terrão, no dia
18 de outubro, no Espaço Sete de Setembro, em uma área fechada com todos
os cuidados para prevenção do contágio do COVID-19, detalhando que o evento
foi muito bem organizado, que trouxe várias pessoas de outros municípios para
Caetanópolis, que é um evento que só traz ganhos para o município, que é um
evento familiar e, encerrando apresentou seus cumprimentos à WG Produções.
A Vereadora Raquel apresentou reclamação recebida de que após as 18:30
horas, não existe mais transporte de passageiros entre Paraopeba e
Caetanópolis e solicitou que seja verificada a possibilidade de encaminhar um
Requerimento para resolver a questão, tendo em vista que pessoas de
Paraopeba trabalham aqui e de Caetanópolis trabalham em Paraopeba. O
Vereador Osmar salientou que a situação deve ser verificada junto à empresa
de transportes para buscar conhecimentos. O Vereador Osmar, digo, o Vereador
Fabrício se referindo à concessão de pontos de táxis pelo Executivo, detalhou
que foram concedidos quatro ou cinco pontos e questionou porque não foram
liberados mais. A Vereadora Raquel informou que não houve interessados. O
Vereador Fabrício ressaltou que deve ser divulgada a existência de pontos de
táxi, que a Prefeitura tem que fazer essa divulgação. O Vereador Osmar
acrescentou que aconteceu de interessados na concessão de ponto de táxi,
terem seus veículos reprovados nos requisitos. O Vereador João Procópio
alertou que não existe Processo Licitatório para concessão de pontos de táxi. O
senhor Presidente anunciou que a próxima reunião ordinária da Câmara
acontecerá no dia 04 de novembro, às 19 horas tendo em vista que no dia 02 de
novembro é feriado e no dia 03, a TV Gerais já está comprometida com outra
transmissão. A Vereadora Raquel informou que, no dia de finados, não haverá
missa no Cemitério São Dimas e sim na Matriz de Santo Antônio, às 7:30 horas
e na Capela Nossa Senhora das Graças, às 9 horas. Nada mais havendo a tratar,
o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
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 19 de outubro 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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