LEGISLATURA 2021/2024
ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 18/01/2021

Ata da 2ª (segunda) reunião ordinária da Câmara Municipal
de Caetanópolis, 17ª (décima sétima) Legislatura. Aos 18
(dezoito) dias do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 19
(dezenove) horas, no Plenário Vereador Adelson Rocha, realizou-se a
segunda reunião ordinária da Câmara Municipal que contou com a
presença dos seguintes Vereadores: Raquel Esteves de Oliveira
Sobrinha, Fábio Renato Moreira, Bruno Roberto de Andrade, Claudinei
Pereira da Silva, Ivanildo Soares Batista, Magno Henrique Simões, Otávio
Marinho Nascimento, Pedro Pereira da Silva e Pedro Henrique Ferreira
Franco. Após a chamada, verificada a presença de toda a Edilidade, a
senhora Presidente fez a abertura da reunião, em nome de Deus e do
povo de Caetanópolis. PEQUENO EXPEDIENTE. Foram lidas as
seguintes correspondências: ofício nº 003/2021, do Executivo Municipal,
que encaminha Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 01 que “Autoriza a
celebração de contrato de parceria concessão de subvenção social às
entidades que menciona, através de convênios, colaboração ou fomento
e dá outras providências"; Indicação nº 001/2021, de autoria do Vereador
Fábio Renato Moreira, que indica “Manutenção da estrada Grota D’Água
com máquina patrol”; Indicação nº 002/2021, de autoria do Vereador Fábio
Renato Moreira, que indica “Colocação de bancos em área do Ginásio
Poliesportivo Raimundo Juvenal Machado Goulart, Praça Minas Gerais”;
Indicação nº 003/2021, de autoria do Vereador Fábio Renato Moreira que
indica “Reparo em vias públicas do bairro Residencial Clara Nunes”;
Indicação nº 004/2021, de autoria do Vereador Fábio Renato Moreira, que
indica “Colocação de placas indicativas nas entradas de todos os bairros
localizados próximo à BR040”; Indicação nº 005/2021, de autoria do
Vereador Bruno Roberto de Andrade, que indica “Recolocação de placas
indicativas de órgãos públicos, departamentos e secretarias existentes no
município”; Indicação nº 006/2021, de autoria do Vereador Bruno Roberto
de Andrade, que indica “Colocação de cerca de proteção em momento de
podas realizadas em canteiros centrais das avenidas”; Indicação nº
007/2021, de autoria do Vereador Pedro Pereira da Silva, que indica
“Aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual para
todos os profissionais que trabalham na coleta de resíduos “Garis
Coletores” e de todos os profissionais que trabalham na limpeza das áreas
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públicas “Garis Varredores”; Indicação nº 008/2021, de autoria do
Vereador Ivanildo Soares Batista, que indica “Colocação de um poste de
energia elétrica na Rua Sergipe, à altura do número 15, bairro Santo
Antônio”; Indicação nº 009/2021, de autoria do Vereador Pedro Pereira da
Silva, que indica “Reforma, patrolamento e colocação de cascalho ou brita
nas ruas do Bairro Boa Vista”; Indicação nº 010/2021, de autoria do
Vereador Pedro Pereira da Silva, que indica “Reforma, patrolamento e
colocação de cascalho ou brita na rua principal (Avenida 1) que se inicia
na BR040, Bairro Parque dos Buritis e termina no Bairro Estrela D’alva”;
Indicação nº 011/2021, de autoria do Vereador Pedro Pereira da Silva,
que indica “Realização de coleta de resíduos (lixo), duas vezes por
semana, no Bairro Boa Vista”; Indicação nº 012/2021, de autoria do
Vereador Ivanildo Soares Batista, que indica “Colocação de braço em
poste localizado na esquina da Av. Temístocles Barcelos com a Rua
OIívio Militão”; Indicação nº 013/2021, de autoria dos Vereadores Bruno
Roberto de Andrade, Claudinei Pereira da Silva e Ivanildo Soares Batista,
que indica “Colocação de meio-fio separando a área do Posto 99, daquela
denominada Rua Galdino Ribeiro – Bairro Cedrolândia”; Indicação nº
014/2021, de autoria dos Vereadores Bruno Roberto de Andrade,
Claudinei Pereira da Silva e Ivanildo Soares Batista, que indica
“Colocação de fresa em toda a extensão da Rua Galdino Ribeiro, Bairro
Cedrolândia, até à rotatória da Cabana Maquiné”; Indicação nº 015/2021,
de autoria dos Vereadores Bruno Roberto de Andrade, Claudinei Pereira
da Silva e Ivanildo Soares Batista, que indica “Colocação de placas
“Proibido Estacionar” em área no Posto 99, a ser separada por meio-fio
daquela denominada Rua Galdino Ribeiro, Bairro Cedrolândia”; Indicação
nº 016/2021, de autoria dos Vereadores Bruno Roberto de Andrade,
Claudinei Pereira da Silva e Ivanildo Soares Batista, que indica
“Planejamento para colocação de braços em postes de energia elétrica de
todos os bairros do município”; Indicação nº 017/2021, de autoria do
Vereador Claudinei Pereira da Silva, que indica “Melhoria urgente em
todas as ruas dos bairros urbanos isolados e rurais”; Indicação nº
018/2021, de autoria do Vereador Pedro Henrique Ferreira Franco, que
indica “Colocação de boca de lobo em início da Rua das Gameleiras, do
Bairro Imperial”; Indicação nº 019/2021, de autoria do Vereador Pedro
Henrique Ferreira Franco, que índica “Colocação de placa (Sentido Único)
na Rua Tânia Bachur – Bairro Nossa Senhora das Graças”; Indicação nº
020/2021, de autoria do Vereador Pedro Henrique Ferreira Franco, que
indica “Colocação de fresa em final da Rua Juarez Álvares Barbosa –
Bairro Nossa Senhora das Graças”; Indicação nº 021/2021, de autoria do
Vereador Pedro Henrique Ferreira Franco, que indica “Retirada de
entulhos na Rua José Ananias – Bairro Cedrolândia”; Indicação nº
022/2021, de autoria da Vereadora Raquel Esteves de Oliveira, que indica
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“Operação tapa-buracos na Rua Cármine Pantusa – Bairro Nossa
Senhora das Graças”; Indicação nº 023/2021, de autoria da Vereadora
Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha, que indica “Substituição de
lâmpadas dos postes de iluminação pública, por lâmpadas de Led”;
Indicação nº 024/2021, de autoria da Vereadora Raquel Esteves de
Oliveira Sobrinha, que indica “Colocação, em caráter de urgência, de
redutor de velocidade em frente à drogaria Nossa Senhora das Graças –
Bairro Nossa Senhora das Graças”. Dando sequência, foi convidado a
fazer uso da palavra, conforme requerido, o Prefeito Municipal, Sr. João
Procópio de Almeida Filho. Com a palavra o Sr. Prefeito fez apresentação
dos nomes de Diretores das Escolas Municipais, sendo: Escola Célia
Maria Barbosa, Edilene Fernandes da Cunha Ramos; Escola Coronel
Caetano Mascarenhas, Rafael Araújo Rocha; Escola Emílio de
Vasconcelos Costa, Ângela Maria Mônica; Escola Olívia Dalle
Mascarenhas, Andreza Alves de Carvalho e o Centro Educacional Infantil
Municipal Tia Mirinha, Jussara Aparecida Alves da Silva. Em seguida o
Sr. Prefeito repassou números de telefones dos Srs. Secretários
Municipais, Diretores e Chefes de Departamentos e de Diretores das
Escolas. Prosseguindo, a Sra. Presidente parabenizando os Srs.
Vereadores pelas Indicações apresentadas, abriu espaço para
comentários sobre as correspondências recebidas e acréscimo de
informações às proposições apresentadas. Com a palavra, o Vereador
Bruno de Andrade teceu comentário sobre a Indicação nº 003/2021,
detalhando que a recolocação de placas auxiliará a população a localizar
os departamentos. O Vereador Pedro Franco acrescentou comentários à
Indicação nº 018 e agradeceu ao Diretor do Departamento de Água e
Esgoto pela sinalização do local. O Vereador Claudinei Silva, fazendo
referência à Indicação nº 013/2021, acrescentou que as carretas
estacionadas na Rua Galdino Ribeiro, próximo ao Posto 99, acabam
impedindo a passagem dos demais veículos. Ainda com a palavra, o
Vereador Claudinei parabenizou a nova gestão pública, principalmente o
Sargento Rubens, pela atenção aos Bairros isolados e rurais e
parabenizou também o Prefeito pela atenção. O Vereador Otávio
Nascimento parabenizou os Vereadores pelas boas Indicações e a
Administração Pública, na pessoa do Sr. Prefeito e toda equipe e desejou
sucesso. Continuando, o Vereador Otávio Nascimento salientou que
conhece todos os diretores de escolas, acrescentando que todos são
competentes e agradecendo a todos que o apoiaram no momento em que
esteve enfermo com Covid, fez um apelo à população para que ajude a
administração pública a cumprir o Decreto que foi feito não para punir ou
penalizar e sim para ajudar a população e pediu a compreensão a
população no cumprimento do Decreto. O Vereador Pedro Pereira elogiou
a Indicação nº 016, detalhando sobre a necessidade de iluminação no
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Bairro Boa Vista. Encerrando, o Vereador Pedro Pereira apresentou
agradecimentos ao Sr. Joaquim (Secretário de Obras) pela colocação de
placas proibindo o estacionamento em trecho que se inicia em frente à
autoescola até à loja Júlia Modas. O Vereador Ivanildo Batista agradeceu
a presença do Prefeito e acrescentou informações à Indicação nº 008,
salientando que os moradores estão se valendo de iluminação do vizinho
para manter a rua menos escura, amenizando assim a situação, sendo
este o mesmo problema da esquina da Av. Temístocles Barcelos com a
Rua Olívio Militão. Com a palavra, a Vereadora Raquel Esteves ressaltou
que a administração está atendendo com grande eficiência e anunciou
que o Projeto de Lei nº 01 estava sendo apenas apresentado. ORDEM
DO DIA: Foram colocadas em única discussão e votação as Indicações
nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21, 22, 23 e 24/2021, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade.
GRANDE EXPEDIENTE. A palavra livre foi anunciada. Com a palavra, a
Vereadora Raquel apresentou relatório com os valores arrecadados com
doações pelo Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas. O Vereador Pedro
Pereira pedindo atenção especial com a substituição de lâmpadas,
salientando que a troca de lâmpadas de Led gera economia. A Vereadora
Raquel recordando que a substituição de lâmpadas pelas de Led foi
indicação do Prefeito quando este era Vereador e fazendo referência à
taxa de iluminação pública, informou que devido a ação entre a Cemig e
as Prefeituras, que os municípios estão recebendo apenas 50%
(cinquenta por cento) do valor arrecadado com taxa de iluminação.
Concluindo, a Vereadora Raquel informou que o único contato para
resolver as questões de iluminação pública é o número 116 da Cemig e
pediu que as pessoas ligassem com insistência para o mesmo. O
Vereador Bruno Andrade informou que tem contato do Sr. Eduardo
(Diretor da Cemig), que, talvez, possa verificar com este um contato da
Cemig, mais próximo, para repasse à população. A Vereadora Raquel
informou que o município de Caetanópolis está ligado à Cemig de Pompéu
e o responsável é o Sr. Marcio. Nada mais havendo a tratar, a senhora
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.
Para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e discutida, se
aprovada, será pelos Vereadores presentes assinada. Plenário Vereador
Adelson Rocha, em 18 de janeiro de 2021.
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