LEGISLATURA 2021/2024
ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 01/02/2021

Ata da 3ª (terceira) reunião ordinária da Câmara Municipal de
Caetanópolis, 17ª (décima sétima) Legislatura. Ao 1º (primeiro) dia
do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 19 (dezenove) horas, no
Plenário Vereador Adelson Rocha, realizou-se a terceira reunião ordinária da
Câmara Municipal que contou com a presença dos seguintes Vereadores:
Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha, 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 e Franco.
Após a chamada, a Sra. Presidente justificou a ausência do Vereador Fábio
Renato Moreira, detalhando que o mesmo ainda se encontrava em isolamento
social e verificado quórum, fez a abertura da reunião, 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 pelos presentes.
Foram lidas as seguintes correspondências: ofício da Câmara Municipal de
Jequitibá, que apresenta cumprimentos aos Srs. Vereadores pela eleição e à
Vereadora Raquel pela eleição à presidência da Câmara; Indicação nº 28, de
autoria do Vereador Otávio Marinho Nascimento, que indica “Colocação de
redutor de velocidade na Rua 13 de Junho à altura do nº 346”; Indicação nº 29,
de autoria do Vereador Otávio Marinho Nascimento, que indica “Colocação de
redutor de velocidade na Avenida Sete de Setembro, próximo ao cruzamento”;
Indicações de autoria do Vereador Bruno Roberto de Andrade, sendo: nº 30 que
indica “Colocação de redutor de velocidade e placa de sinalização na Rua Etiene
Augusto Moreira – Bairro São Bento”, nº 31 que indica “Recapeamento da Rua
Manoel Alves Nascimento – Bairro São Bento”, nº 32 que indica “Recapeamento
nas estradas da Lagoinha, principalmente, que dão acesso à igreja”, nº 33 que
indica “Operação tapa-buracos na Rua Adelino Alves Ferreira, Bairro Nossa
Senhora das Graças”, nº 34 que indica “Sinalização de trânsito em cruzamento
entre as Ruas Vilaci Corrêa de Araújo e Quintiliano Mascarenhas – Bairro Nossa
Senhora das Graças” e nº 35 que indica “Equipamentos de proteção para
funcionários do Cemitério São Dimas”; Indicações de autoria dos Vereadores
Claudinei Pereira da Silva e Pedro Pereira da Silva, sendo: nº 36 que indica
“Reforma da ponte que dá acesso à Rua B – Bairro Boa Vista” e nº 37 que indica
“Colocação de guarda-corpo (parapeito), na ponte localizada na Avenida Um –
Bairro Estrela D’Alva”; Indicações de autoria do Vereador Pedro Henrique
Ferreira e Franco, sendo: nº 38 que indica “Limpeza urbana em vias e praças –
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Bairro Cedrolândia” e nº 39 que indica “Retirada dos tachões (tartarugas)
localizados na Avenida José Gonçalves Costa – próximo à entrada do Bairro
Cedrolândia”; Indicações de autoria do Vereador Ivanildo Soares Batista, sendo:
nº 40 que indica “Colocação de placa indicativa com nome da cidade
(Caetanópolis) nas margens da BR 040 – próximo à entrada da cidade”, nº 41
que indica “Nota informativa da COPASA em dias de manutenção e
desligamento do abastecimento de água” e nº 42 que indica “Cobertura da parte
externa do Laboratório Municipal”; Requerimento nº 002, de autoria do Vereador
Pedro Pereira da Silva que “Requer cópia do Processo Licitatório para cobertura
da quadra de esportes da Escola Municipal Célia Maria Barbosa”. Dando
sequência, foi aberto espaço para comentários sobre as proposições
apresentadas. Com a palavra, o Vereador Otávio Nascimento teceu comentários
sobre as Indicações de autoria dele, acrescentando informação à Indicação nº
28, detalhando que a solicitação de colocação de redutor de velocidade é oriunda
de reivindicação dos moradores, sendo que um dos reivindicantes já sofreu
acidente no local. Tomando a palavra, a Vereadora Raquel solicitou ao Vereador
Otávio que explicasse sobre a referência do cruzamento. O Vereador Otávio
explicou que se trata de cruzamento da Av. Sete de Setembro com a Rua 13 de
Junho, que o cruzamento é ruim e por ser a via ampla e asfaltada, há motorista
que desrespeita inclusive a placa de “Parada Obrigatória”. Continuando, o
Vereador Otávio mencionou outro cruzamento na Rua 13 de Junho próximo à
Mercearia Dois Irmãos (Piladeira), também sem visibilidade, salientando que
representa risco de acidente, principalmente, considerando o trânsito de crianças
no local. Com a palavra, o Vereador Pedro Pereira acrescentou informações ao
Requerimento de autoria dele, explanando que a cópia do Processo Licitatório
requerida é necessária para verificar se todos os materiais licitados foram
colocados de fato na quadra da Escola Municipal Célia Maria Barbosa. O
Vereador Bruno Andrade, comentando sobre as Indicações apresentadas,
detalhou que a maioria foi realizada com o pensamento na segurança da cidade,
que a administração municipal tem atendido aos Vereadores muito bem, tem
trabalhado junto com os Vereadores, que espera uma ampla insistência, para
que resolvidos os problemas, as pessoas possam se sentir mais tranquilas,
porque a segurança da cidade está em primeiro lugar. A Vereadora Raquel,
fazendo referência à Indicação nº 34, salientou que, além das placas de
sinalização na Rua Vilaci Correa, deve ser colocado redutor de velocidade,
considerando que é um dos cruzamentos mais perigosos da cidade.
Continuando, a Vereadora Raquel mencionou a Indicação nº 35 e sugeriu que a
indicação chegue também à Secretária de Saúde, para que esta verifique os
procedimentos para distribuição dos EPI’s. Sobre a Indicação nº 39, a Vereadora
Raquel informou que algumas “tartarugas” já foram retiradas. Tomando a
palavra, o Vereador Pedro Franco salientou que houve retirada de algumas,
quando do recapeamento do asfalto e que, tendo em vista que algumas pessoas
fazem caminhada nas laterais da Avenida, há riscos, pois os veículos, às vezes,
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desviam desses tachões. O Vereador Claudinei, mencionando que há risco de
acidente com o desvio de veículos dos tachões localizados na Av. José
Gonçalves Costa, manifestou estar de acordo com a retirada destes. Retomando
a palavra, a Vereadora Raquel, fazendo referência à Indicação nº 40, sugeriu
que as placas com a indicação do nome de Caetanópolis, às margens da BR
040 sejam colocadas antes da Pamonharia e Lanchonete “Oca do Milho”. O
Vereador Ivanildo, também tecendo comentário sobre a Indicação nº40,
acrescentou que várias pessoas se perdem ao procurarem a entrada de
Caetanópolis, por falta de sinalização. O Vereador Otávio sugeriu a instalação
da placas, indicando a entrada da cidade de Caetanópolis, a um quilômetro antes
da entrada e ressaltou que a instalação de placas é necessária. Prosseguindo
com os comentários sobre as Indicações, o Vereador Ivanildo, a respeito da nº
41, acrescentou que, quando falta água, a COPASA não avisa a população, que
a empresa deve dar satisfação aos moradores dos serviços a serem realizados
e fazendo referência à nº 42, lamentou que as pessoas enfrentam chuva e sol
quando esperam o atendimento no Laboratório Municipal, que os servidores do
Laboratório se veem obrigados a fechar a porta em determinado horário, por
causa do sol, e isso faz com que os usuários pensem que não há atendimento.
CORDEM DO DIA. Foram colocados em única discussão e votação as
Indicações nºs 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 e o
Requerimento nº 002, sendo os mesmos aprovados pelos presentes. GRANDE
EXPEDIENTE. A palavra livre foi anunciada. Com a palavra, o Vereador Otávio,
se referindo a possíveis dúvidas de algumas pessoas sobre o Projeto de Lei que
tratou de contratação direta de pessoal, detalhou que alguns entenderam, pela
fala da Presidente, que seria contratação direta por tempo indeterminado,
quando na verdade é determinado pelo prazo de 90 (noventa) dias e que é para
a área da educação. A Vereadora Raquel acrescentou que em conversa com a
Secretária de Educação, esta informou que o Processo Seletivo já está sendo
preparado para daqui a 90 (noventa) dias, mas que houveram contratações,
tendo em vista o início das aulas. O Vereador Pedro Franco, lembrando que as
aulas iniciam-se no dia 08 (oito) de fevereiro, sugeriu que o Processo Seletivo
do ano anterior seja aproveitado, já que não há tempo de fazer outro. A
Vereadora Raquel informou que não há Processo Seletivo válido, tendo em vista
que os Processos foram barrados pelo Poder Judiciário. O Vereador Magno
apresentou agradecimentos aos Srs. Secretário Municipal de Administração
Joaquim Duarte e de Transportes, Obras e Serviços Públicos Marco Aurélio
Nascimento pela obra realizada na entrada da Lagoinha, agradecendo também
ao munícipe conhecido por “Quinzinho” que cedeu o material (cascalho), para
realização dos serviços e aos servidores da Prefeitura que executaram,
salientando que, com as chuvas, havia poças de águas na estrada. O Vereador
Otávio comentou que o serviço realizado na estrada da Lagoinha foi de qualidade
e o problema resolvido. O Vereador Pedro Pereira, informou que foi procurado
pelos proprietários de Casas de Carnes, que cobraram a implantação dos
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Serviços de Inspeção Municipal (SIM), que então procurou pela Secretária de
Desenvolvimento Municipal, Cultura e Esportes, para tratar do assunto, que foi
muito bem atendido e que a Secretária explicou que o Processo de Implantação
é complicado, demorado, mas que o Poder Executivo não vai medir esforços
pela implantação do SIM. O Vereador Otávio apresentou agradecimentos ao
Deputado Douglas Melo e à sua equipe, informando que esteve em reunião, no
escritório do Deputado, juntamente com o maestro Basílio Nascimento da
Euterpe Santa Luzia, na busca de melhoria para a Banda e que teve todo
atendimento do deputado e de sua equipe. O Vereador Bruno agradeceu ao Sr.
André, da loja das malhas, pela doação de tecidos para o esporte de
Caetanópolis. A Vereadora Raquel agradeceu os cumprimentos da Câmara de
Jequitibá, colocando a Casa à disposição para visita dos membros daquela
Câmara. 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 01 de Fevereiro de
2021.
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