LEGISLATURA 2021/2024
ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 01/03/2021

Ata da 5ª (quinta) reunião ordinária da Câmara Municipal de
Caetanópolis, 17ª (décima sétima) Legislatura. Ao 1º (primeiro) dia
do mês de março de 2021 (dois mil e vinte e um), às 19 (dezenove) horas, no
Plenário Vereador Adelson Rocha, realizou-se a quinta 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 e Franco. Após a chamada, verificada a presença de toda a Edilidade,
a Sra. Presidente 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 por unanimidade.
Foram lidas as seguintes correspondências e proposituras: Parecer das
Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Legislação, Justiça e
Redação e Serviços Públicos Municipais sobre o Projeto de Lei nº 06 que
“Autoriza a constituição de Fundo Municipal de Saneamento Básico de
Caetanópolis e dá outras providências”; ofício nº 76, do Executivo Municipal, que
encaminha Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 08 que “Autoriza a celebração de
contrato de parceria concessão de subvenção social à entidade que menciona,
através de convênios, colaboração ou fomento e dá outras providências”;
Indicações nºs 52 e 53, de autoria do Vereador Bruno Roberto de Andrade, que
autorizam, respectivamente, “Reparo em via municipal – Avenida José
Gonçalves Costa – Centro” e “Recapeamento de asfalto na Rua Teófilo Marques
– Centro”; Indicação nº 54, de autoria do Vereador Ivanildo Soares Batista, que
indica “Operação tapa-buracos entre o cruzamento das Ruas Camélias e São
Cosme”; Indicação nº 55, de autoria dos Vereadores Bruno Roberto de Andrade,
Claudinei Pereira da Silva e Pedro Pereira da Silva, que indica “Colocação de
lixeira comunitária nos Bairros: Boa Vista, Estrela D’Alva, Itapoã e Parque dos
Buritis”; Indicação nº 56, de autoria do Vereador Fábio Renato Moreira, que
indica “Colocação de iluminação na Rua Olívio Militão, próximo ao açude – Bairro
Acácias”; Indicação nº 57, de autoria do Vereador Pedro Pereira da Silva, que
indica “Instalação de dois redutores de velocidade (quebra-molas) na Rua
Fernando Lima – Centro, frente aos números 151 e 215”; Indicação nº 58, de
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autoria dos Vereadores Pedro Pereira da Silva e Bruno Roberto de Andrade, que
indica “Realização de capina no terreno da Prefeitura localizado ao lado da
quadra do Bairro Imperial”; Indicações nºs 59, 60, 61, 62, 63 e 64, de autoria do
Vereador Pedro Pereira da Silva, que indicam, respectivamente, “Realização de
poda ou corte de árvore localizada na Rua Fernando Lima – Centro, frente ao
número 215 (antiga delegacia)”; “Substituição de lâmpadas queimadas de quatro
postes na Rua João Idelfonso – Bairro Nossa Senhora das Graças, frente aos
números 384, 537, 734 e 678”; “Substituição de lâmpada queimada do poste
localizado na esquina da Rua Fernando Lima com Teófilo Marques – Centro”;
“Realização de tapa-buracos na Rua João Idelfonso, Bairro Nossa Senhora das
Graças, frente ao número 362”; “Construção de vestiário na quadra do Bairro
Imperial”; “Construção de uma calçada e uma ciclo via na Av. José Gonçalves
Costa, acesso ao Bairro Cedrolândia”; Indicação nº 65, de autoria do Vereador
Ivanildo Soares Batista, que indica “Colocação de fresa de asfalto nas Ruas: São
Judas, Camélias, Dálias e Rosas, Bairros São Dimas e Acácias”; Projeto de Lei
nº 09, de autoria do Vereador Pedro Henrique Ferreira e Franco, que “Dispõe
sobre a concessão de folga anual para todos os servidores públicos municipais
da cidade de Caetanópolis, no dia de seu aniversário, na forma que menciona,
e dá outras providências”; Requerimento nº 03, de autoria do Vereador Pedro
Pereira da Silva, que “Requer cópia dos processos licitatórios das obras
realizadas nas praças das “Mangueiras” (Geraldo Magalhães Mascarenhas) e
Nossa Senhora das Graças”; Parecer das Comissões de Fiscalização Financeira
de Orçamentária, Legislação, Justiça e Redação e Serviços Públicos Municipais
sobre o Requerimento nº 03; Requerimento nº 04, de autoria da Vereadora
Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha que “Requer a 1ª e 2ª discussão e votação
do Projeto de Lei nº 06, nos termos dos Arts. 212, II e 213 do Regimento Interno
da Câmara Municipal”. Dando sequência, abriu-se espaço para comentários
sobre as correspondências recebidas e acréscimo de informações às
proposições apresentadas. Sem manifestação dos Srs. Vereadores, passou-se
à ORDEM DO DIA. Foram colocados em única discussão e votação as
Indicações nºs 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, 63,64 e 65, os Pareceres das
Comissões sobre o Projeto de Lei nº 06 e o Requerimento nº 03 e os
Requerimentos nº 03 e 04, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. O
Projeto de Lei nº 06 foi colocado em 1ª e 2ª discussão e votação e foi aprovado
por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE. A palavra livre foi anunciada. Com a
palavra, o Vereador Otávio Nascimento apresentou agradecimento ao Diretor de
Limpeza Urbana, Sr. Toninho e toda sua equipe, pela limpeza realizada no Bairro
Imperial. Continuando, o Vereador Otávio agradeceu, em nome da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Patrimônio Público, ao Procurador
Municipal Gustavo Lip Borges e à sua equipe, à Secretária de Educação Sra.
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Claudilene Teixeira Dornas que atenderam às solicitações da Comissão de
Educação e fizeram as mudanças necessárias no Edital do Processo Seletivo de
Educação e, encerrando, agradeceu e parabenizou o Dr. Fabiano Assessor
Jurídico da Câmara e à Secretária da Câmara que orientaram a Comissão de
Educação sobre os pontos que deveriam ser alterados no Edital. Tomando a
palavra, o Vereador Pedro Pereira, fazendo referência à crítica, em reunião
anterior, aos serviços prestados por alguns motoristas de ambulância,
agradeceu a estes, tendo em vista que o reclamante elogiou e o pediu que
elogiasse, pois o serviço melhorou 99% (noventa e nove por cento), que não tem
mais atrasos, que a mudança foi satisfatória e está atendendo a contento aos
pacientes de oncologia. O Vereador Pedro Ferreira sobre o Projeto de Lei nº 09,
salientou que o mesmo visa incentivar o servidor a atender melhor à população,
ao conceder um dia de folga para o servidor passar junto à família. Ainda com
a palavra, o Vereador Pedro Ferreira, informando ter recebido reclamações de
que o Edital do Processo Seletivo da Educação havia estabelecido para o cargo
de servente escolar a escolaridade de Ensino Fundamental Completo, sendo
que muitas serventes que já trabalharam na Educação não têm essa
escolaridade e que o concurso público, salvo engano, realizado em 2012, exigiu
apenas a quarta série, comentou que o Ensino Fundamental Completo não pode
ser exigido, porque tem pessoas concursadas trabalhando e que têm só a quarta
série. Encerrando, o Vereador Pedro Ferreira informou que comunicou o fato ao
Sr. Prefeito, pois muitas pessoas seriam prejudicadas e agradeceu pelas
correções realizadas no Edital. O Vereador Bruno agradeceu à Cedro Textil pela
doação de cem metros de tecidos para um trabalho educacional e de
conscientização. Retomando a palavra, o Vereador Pedro Pereira, fazendo
referência aos estragos provocados pelas chuvas na zona rural, informou que a
Prefeitura já possui cinquenta caminhões de fresa e que os reparos só não
começaram por causa do tempo chuvoso e que assim que o tempo melhorar, as
reformas dessas estradas terão início. A Vereadora Raquel informou que se
encontra na Secretaria da Câmara, a relação de alunos, oriundos de escolas
públicas, agraciados com bolsa para estudo na CNEC, detalhando que se trata
de convênio firmado entre a CNEC e a Prefeitura. O Vereador Fábio Renato
informando que, no último final de semana, a CNEC completou cinquenta e nove
anos de existência no município, ressaltou que a escola já formou e continua
formando grandes profissionais, felicitou a Diretora Paula e demais funcionários,
desejando que a instituição permaneça por muitos e muitos anos no município.
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 Março de 2021.
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