LEGISLATURA 2017/2020
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DATA: 27/07/2020

Ata da 17ª (décima sétima) Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de
Caetanópolis, 16ª (décima sexta) Legislatura. Aos 27 (vinte e sete) dias do mês
de Julho de 2020 (dois mil e vinte), às 19 (dezenove) horas no Plenário Vereador
Adelson Rocha, realizou-se a décima sétima reunião extraordinária 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, Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha, e Rosilene Aparecida Ribeiro
Catarino. O senhor Presidente justificou a ausência do Vereador João Procópio
de Almeida Filho. Verificado quórum, 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 circular da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, nº 3/2020, informando sobre início das atividades
relativas à realização de estudos de avaliação de risco à saúde humana e
avaliação de risco ecológico na Bacia do Rio Paraopeba, em função do
rompimento da barragem B1 da Mina Córrego do Feijão da Vale S.A em
Brumadinho; e-mail da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de
Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais informando
conclusão de primeira fase do processo de consultas e audiências públicas
referentes à segunda Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG e à terceira
Revisão Tarifária da subsidiária Copanor, com resultados a serem aplicados a
partir de agosto de 2021 e que informa ainda datas das próximas etapas, sendo
segunda fase em outubro-dezembro/2020 e Terceira fase em abril- maio de
2021; ofício nº 105 de 2020, do Executivo Municipal, que encaminha Projeto de
Lei; Projeto de Lei nº 08 que “Dispõe sobre a forma que abre crédito adicional
especial, integra ação governamental ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes
Orçamentárias que trata a Lei Municipal nº 1660/2019, para enfrentamento da
emergência de saúde nacional- COVID-19 que menciona e dá outras
providências”; Pareceres das Assessorias Contábil e Jurídica sobre o Projeto de
Lei nº 08; Parecer das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
Legislação, Justiça e Redação e Serviços Públicos Municipais sobre o Projeto
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de Lei nº 08; Ofício nº 107 de 2020, do Executivo Municipal, que encaminha
Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 09, que “Dispõe autoriza a suplementação de
dotações do orçamento vigente na forma que menciona”. Pareceres das
Assessorias Contábil e Jurídica sobre o Projeto de Lei nº 09; Parecer das
Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Legislação, Justiça e
Redação e Serviços Públicos Municipais sobre o Projeto de Lei nº 09; ofício nº
108/2020, do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº 039, que indicou
melhoria em ruas do Bairro São Dimas, ruas localizadas do outro lado do córrego
Traíras”; ofício nº 109/2020, do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº
035 que indicou “Prestação de serviço de transporte coletivo às comunidades da
Zona Urbana Isolada; ofício nº 111/2020, do Executivo Municipal, em resposta à
Indicação nº 036, que indicou “Melhorias em todas às estradas da Zona Rural”;
ofício nº 112/2020 do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº 038, que
indicou “Iluminação pública na Rua São Judas Tadeu no Bairro São Dimas”;
Ofício nº 117/2020, do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº
034/2020, que indicou “Colocação de redutor de velocidade”; ofício nº 116/2020;
do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº 037/2020 que indicou
“Contratação de pessoal para manutenção de jardins”; ofício nº 149/2020, da
Secretaria de Desenvolvimento Municipal, Cultura e Esportes em resposta a
questionamentos dos senhores Vereadores, por ocasião da Audiência Pública
que apresentou o Projeto de Lei nº 05 que “Estabelece as Diretrizes para o
orçamento fiscal e da seguridade social do município de Caetanópolis, para o
exercício de 2021”; Requerimento nº 011/2020, de autoria do Vereador Osmar
Aparecido de Carvalho que “Requer a 1ª e 2ª discussão e votação dos Projetos
de Lei nºs 08 e nº 09. Dando sequência, foi aberto espaço para comentários
sobre as correspondências recebidas e acréscimo de informações às
proposições apresentadas. Com a palavra, a Vereadora Sirlane se referindo ao
Projeto de Lei nº 08, destacou que é um repasse do Governo Federal para
enfretamento do COVID-19 e que, em conversa com o senhor Prefeito, este
informou que o recurso será empregado na compra de duas ambulâncias, sendo
uma grande e mais completa. Se referindo ao Projeto de Lei nº 09, a Vereadora
Sirlane salientou que a abertura de crédito é para cobertura das despesas das
Secretarias de Assistência Social e de Saúde. Tomando a palavra, a Vereadora
Raquel destacou que o Executivo, para aquisição de uma das ambulâncias, só
terá de complementar o valor, pois já conta com R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
liberados por Deputado para essa finalidade. Se referindo ao Parecer Contábil
sobre o Projeto de Lei nº 08, a Vereadora Raquel questionou se os R$650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais) de abertura de crédito especial estão incluídos
nos R$ 841.000,00 (oitocentos e quarenta e um mil reais) apontados em Parecer
Contábil como excesso de arrecadação, verificado em relatório do Executivo;
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sendo concluído que o questionamento será repassado ao Assessor Contábil.
ORDEM DO DIA. Foram colocados em única discussão e votação, os Pareceres
das Comissões sobre os Projetos de Lei nºs 08, e 09 e o Requerimento nº 011,
sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Os Projetos de Lei nºs 08 e 09
foram aprovados por unanimidade. Não houve grande expediente. 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 27 de julho de 2020. Sirlane Marques de Menezes
Ferreira, Osmar Aparecido de Carvalho, Raquel E. de O. Sobrinha, João
Procópio de Almeida Filho, Claudinei Pereira da Silva, Fabrício de Lima Costa,
Breno Henrique da Silva Pires.
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