LEGISLATURA 2021/2024
ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 05/04/2021

Ata da 7ª (sétima) reunião ordinária da Câmara Municipal de
Caetanópolis, 17ª (décima sétima) Legislatura. Aos 05 (cinco) dias
do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), às 19 (dezenove) horas, no
Plenário Vereador Adelson Rocha, realizou-se a sétima 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 Henrique Ferreira e Franco e Pedro
Pereira da Silva. Após a chamada, verificado quórum, a Sra. Presidente fez a
abertura da reunião, em nome de Deus e do povo de Caetanópolis. PEQUENO
EXPEDIENTE. As atas da sexta reunião ordinária e da segunda extraordinária
foram lidas. Colocadas em única discussão e votação, a ata da segunda reunião
extraordinária foi aprovada por unanimidade, a ata da sexta reunião ordinária foi
aprovada com a seguinte ressalva: a Vereadora Raquel solicitou capina em lote
no setor administrativo da Prefeitura (bomba), tendo em vista que há reclamação
de vizinhos que a sujeira tem causado o aparecimento de cobras. Em seguida,
foram lidas as seguintes correspondências e proposituras: Indicação nº 71, de
autoria do Vereador Pedro Pereira da Silva, que indica “Realização de tapa
buracos na Rua Vilaci Corrêa de Araújo – Bairro Nossa Senhora das Graças”;
Moção nº 01, de autoria da Vereadora Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha, de
Congratulações e Reconhecimento ao Sr. Geraldo Magela da Silva, pelo
comprometimento com o serviço público deste município de Caetanópolis;
Projeto de Resolução nº 01, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera artigo da
Resolução nº 10/2020 que alterou a Resolução nº 02 que dispõe sobre os
procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do
Coronavírus – COVID-19 – no âmbito da Câmara Municipal de Caetanópolis”;
Parecer das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Legislação,
Justiça e Redação e Serviços Públicos Municipais sobre o Projeto de Resolução
nº 01; Requerimento nº 007, de autoria da Vereadora Raquel Esteves de Oliveira
Sobrinha, que “Requer a 1ª e 2ª discussão e votação do Projeto de Resolução
nº 01, nos termos dos Arts. 212, II e 213 do Regimento Interno da Câmara
Municipal”; Requerimento nº 08, de autoria do Vereador Pedro Pereira da Silva,
que “Requer informação e detalhamento de recursos recebidos, valores gastos,
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para o enfrentamento da COVID-19 do município”. Em seguida, abriu-se espaço
para comentários sobre as correspondências recebidas e acréscimo de
informações às proposições apresentadas. O Vereador Bruno de Andrade teceu
comentário sobre a Indicação nº 71 e pediu que a mesma foi atendida com mais
urgência e com atenção maior na sinalização, tendo em vista a iminência de
acidentes, por ser a via considerada uma das mais perigosas devido ao
cruzamento. Tomando a palavra, o Vereador Pedro Pereira acrescentou
informações à Indicação nº 71, mencionando o tamanho dos buracos na Rua
Vilaci Corrêa e a danificação de veículos que transitam por lá. O Vereador Pedro
Pereira ainda acrescentou informações ao Requerimento nº 08, detalhando que
o mesmo visa a transparência, uma melhor fiscalização e a verificação da
aplicação de recursos. ORDEM DO DIA. Foram colocados em única discussão
e votação: a Indicação nº 71/2021, o Parecer das Comissões sobre o Projeto de
Resolução nº 01/2021 e os Requerimentos nºs 007 e 08, sendo os mesmos
aprovados por unanimidade. O Projeto de Resolução nº 01 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
Claudinei Pereira da Silva buscou saber sobre o início das obras no Bairro Boa
Vista. O Vereador Pedro Pereira informou que devido o caminhão estar
danificado e tendo em vista que se faz necessário um caminhão, pois existem
canos de água superficiais e, por isso mesmo, não há possibilidade de fazer os
serviços com a patrol. Ainda com a palavra, o Vereador Pedro Pereira informou
que serão colocados cacos de telha para enchimento dos buracos e que as
próximas obras serão no Bairro Boa Vista. A Vereadora Raquel informou que,
provavelmente, o início das obras no Bairro Boa Vista foi neste dia cinco de abril.
O Vereador Magno Henrique informou sobre material, proveniente de usina,
conseguido para reforma de estradas, acrescentando que o material será
submetido a estudo para certificar se não vai ser prejudicial ao meio ambiente.
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 15 de Março de 2021.
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