LEGISLATURA 2021/2024
ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 19/04/2021

Ata da 8ª (oitava) reunião ordinária da Câmara Municipal de
Caetanópolis, 17ª (décima sétima) Legislatura. Aos 19 (dezenove)
dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), às 19 (dezenove) horas,
realizou-se a oitava reunião ordinária da Câmara Municipal, de forma online e
que contou com a participação 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. A ata
da reunião anterior foi lida. Colocada em única discussão e votação, a ata foi
aprovada por unanimidade. Em seguida, foram lidas as seguintes
correspondências e proposituras: agradecimento do Sr. Gilberto Ribeiro Silva
pela homenagem da Câmara de reconhecimento a seu falecido pai Sr. Agostinho
Luiz da Silva; correspondência do Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas, que
encaminha movimentação financeira daquela entidade; ofício da EMATER que
encaminha o Relatório Anual de Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural,
com descrição dos trabalhos desenvolvidos e os resultados alcançados no ano
de 2020, no município; ofício 083, do Executivo Municipal, em resposta à
Indicação nº 64 que indicou construção de ciclo via na Av. José Gonçalves Costa,
informando que estão em busca de recursos; ofício nº 84, do Executivo
Municipal, em resposta à Indicação nº 63 que indicou construção de vestiário na
quadra do Bairro Imperial, informando que a obra se encontra nos planejamentos
da administração, porém não há recurso; ofício nº 086, do Executivo Municipal,
em resposta à Indicação nº 61 que indicou substituição de lâmpada queimada
de poste localizado na esquina da Rua Fernando Lima com Teófilo Marques,
justificando que a troca será solicitada à CEMIG; ofício nº 087, do Executivo
Municipal, em resposta à Indicação nº 60 que indicou substituição de lâmpada
queimada em quatro postes na Rua João Ildefonso–Bairro Nossa Senhora das
Graças, informando que a prestação desse serviço é especificamente de
competência da CEMIG; ofício nº 089, do Executivo Municipal, em resposta à
Indicação nº 57 que indicou instalação de dois redutores de velocidade (Quebramolas) na Rua Fernando Lima – Centro, informando que assim que terminada a
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operação tapa-buracos, iniciarão as obras de quebra-molas; ofício nº 093, do
Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº 055 que indicou colocação de
lixeira comunitária nos bairros Boa Vista, Estrela D’Alva, Itapoã e Parque dos
Buritis, informando o desenvolvimento de um projeto protótipo a título de teste
em um dos bairros; ofício nº102, do Executivo Municipal, em resposta à
Indicação nº 045, que indicou a criação do Conselho de Proteção e Defesa aos
Animais, informando que a indicação será enviada à Secretaria de Saúde para
verificação de possibilidade; ofício nº 103, do Executivo Municipal, em resposta
à Indicação nº 066 que indicou realização de serviços de manutenção na Rua
Antônio Ribeiro, informando que a rua será inserida em planejamento de
manutenção; ofício nº 104, do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº
067 que indicou instalação de passarela para travessia de pedestres na Avenida
Maestro Zé Bedeu nas proximidades da Rua Geraldo de Carvalho, informando
que estão demandando juntos aos órgãos competentes em busca de recursos
para realização de várias obras no município; ofício nº 105, do Executivo
Municipal, em resposta à Indicação nº 068 que indicou a colocação de redutor
de velocidade na Rua Raimundo Alves Pereira – Bairro Nossa Senhora das
Graças, informando que o pedido será inserido às demandas de solicitação de
redutores; ofício nº 106, do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº 025
que indica reparo no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, informando
que será feito um levantamento de reforma em todos os prédios do município
que necessitam de reparos; ofício nº 107, do Executivo Municipal, em resposta
à Indicação nº 050 que indicou realização de serviços de manutenção de
iluminação em diversos postes da Praça Geraldo de Magalhães Mascarenhas
(Praça das Mangueiras), informando que estão em cotação de custos de
lâmpadas; ofício nº 108, do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº 051
que indicou redutor de velocidade na Rua Galdino Ribeiro, informando que será
avaliada após a operação tapa-buracos; ofício nº 109, do Executivo Municipal,
em resposta à Indicação nº 027, que indicou realização de leilão de bens móveis
inservíveis, informando que providências serão tomadas; ofício nº 110, do
Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº 047, que indicou recapeamento
asfáltico na Rua Antônio Carlos – Bairro Nossa Senhora das Graças, informando
que o município, no momento, não disponibiliza de recursos; ofício nº 111, do
Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº 048, que indicou recapeamento
e tapa-buracos na Rua Dr. Alexandre Mascarenhas – Centro, informando que a
indicação já foi atendida; ofício nº 112, do Executivo Municipal, em resposta à
Indicação nº 025, que indicou sinalização dos redutores de velocidade na Rua
das Mangabeiras – Bairro Imperial, informando que o pedido foi encaminhado à
Secretaria de Obras; ofício nº 117, do Executivo Municipal, em resposta à
Indicação nº 026 que indicou realização de serviços de escoamento de água na
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Rua Altino Fernandes à altura do nº 95, informando que pedido foi encaminhado
à Secretaria de obras; Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 11 que “Dispõe sobre
a suplementação do orçamento e concessão de subvenção social à Euterpe
Santa Luzia”, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que
acrescenta à Ementa e ao artigo 1º, autorização para a suplementação,
passando a redação destes para: Ementa: “Autoriza a celebração de contrato de
parceria concessão de subvenção social à entidade que menciona, através de
convênios, colaboração ou fomento e a suplementar a dotação no orçamento
vigente e dá outras providências”, “Art.1º-Fica o Executivo Municipal, no
exercício de 2021, autorizado a: I – conceder subvenção social firmando parceria
por meio de Convênio, Termo de Colaboração e/ou Termo de Fomento à
entidade que menciona o Anexo I desta Lei, com o respectivo valor, observando
índice oficial então em vigor”; “II – suplementar dotação no orçamento vigente”;
Indicações nºs 72 e 73, de autoria do Vereador Ivanildo Soares Batista, que
indicam, respectivamente, “Reforma de canteiro central e poda de árvores na
Avenida Temístocles Barcelos” e “Colocação de redutor de velocidade na Rua
Olívio Militão, Bairro Acácias, altura do número 529”; Indicação nº 74, de autoria
do Vereador Magno Henrique Simões, que indica “Reforma no Morro dos
Marianos – Cava”; Indicação nº 75, de autoria dos Vereadores Bruno Roberto de
Andrade, Claudinei Pereira da Silva e Pedro Pereira da Silva que indica
“Legalização (registro) de áreas institucionais de todos os bairros do município”;
Parecer das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Legislação,
Justiça e Redação e Serviços Públicos Municipais sobre o Projeto de Lei nº 11;
Requerimento nº 09, de autoria da Vereadora Raquel Esteves de Oliveira
Sobrinha que “Requer a 1ª e 2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 11, nos
termos dos arts. 212, II e 213 do Regimento Interno da Câmara Municipal”. Em
seguida, abriu-se espaço para comentários sobre as correspondências
recebidas e acréscimo de informações às proposições apresentadas. O
Vereador Otávio Marinho, tecendo comentário sobre o Projeto de Lei nº 11,
parabenizou o Executivo pela iniciativa e solicitação de caráter de urgência, ao
Legislativo pela aprovação e destacou que a Banda Euterpe Santa Luzia é
entidade que presta serviços à população de Caetanópolis, há mais de cem
anos, está dentro dos critérios necessários para ser beneficiada com a
subvenção, disponibiliza cem por cento de bolsas, dentro das vagas, e que,
mesmo em pandemia, continua com aulas online, tanto teóricas, quanto prática,
em nível de conservatório e ensino superior, gratuitamente. O Vereador Fábio
Moreira, se referindo ao retorno do Executivo sobre a alienação de bens
depositados na garagem da Prefeitura, reforçou pedido, justificando que são
mais de vinte veículos, todos depositados no tempo, acumulando água, animais.
Continuando, o Vereador Fábio salientou que, dentro do terreno da Prefeitura,
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veículos parados e que não serão mais utilizados, estão juntando mato, além de
carteiras escolares e outros bens. Encerrando, o Vereador Fábio Moreira
solicitou ao Executivo, celeridade no processo de alienação. Tomando a palavra,
o Vereador Ivanildo Soares informou que o Executivo está fazendo a contagem
dos bens e que, o mais breve possível, os veículos serão colocados a leilão, de
modo a reverter em recursos para a Prefeitura, que são bens que estão
depositados no pátio, juntando bichos peçonhentos, causando preocupação
para vizinhos e para os próprios funcionários. Prosseguindo, o Vereador Ivanildo,
fazendo referência à Indicação nº 72, acrescentou que o canteiro central da Av.
Temístocles Barcelos, há tempo está sem manutenção e as árvores muito
grandes estão tampando o foco de luz. O Vereador Bruno Andrade salientou
sobre trabalho de marcação de postes de energia, realizado por ele, juntamente
com os Vereadores Pedro Pereira e Claudinei, detalhando que a iniciativa dos
Vereadores é para ajudar a Prefeitura, em um serviço já iniciado por ela, para
que com o serviço totalmente concluído, a Cemig possa realizar a troca de
lâmpadas, como já está fazendo, lembrando que existem alguns bairros sem
marcação dos postes que necessitam de troca de lâmpadas. O Vereador
Claudinei acrescentou informações à Indicação nº 75. A Vereadora Raquel
buscou saber se o quebra-molas indicado na Indicação nº 73 é para trecho após
a ponte. O Vereador Ivanildo informou que é para a altura do número 529.
Continuando, a Vereadora Raquel, lembrando que a abertura de crédito do
Projeto de Lei nº 11, no valor de R$4.500,00 é para pagamento de aluguel de
imóvel para o desenvolvimento de atividades da Banda Euterpe Santa Luzia,
num valor mensal de R$500,00, destacou que tal valor já deve ser incluso em
orçamento a ser votado para 2022 e solicitou que, tão logo, seja pago o primeiro
mês de aluguel, que a cópia de recibo seja apresentada à Câmara. ORDEM DO
DIA. Foram colocados em única discussão e votação: a Emenda ao Projeto de
Lei nº 11, as Indicações nºs 72, 73,74 e 75/2021, o Parecer das Comissões sobre
o Projeto de Lei nº 11/2021 e o Requerimento nº 09, sendo os mesmos
aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei nº 11 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 agradeceu
ao Prefeito pelo trabalho realizado no Bairro Boa Vista, pediu atenção ao
Secretário de Obras, atenção especial com a Rua A, que é um morro, detalhou
que se não for colocado fresa na via, caminhão não consegue subir e solicitou
limpeza do campo daquele bairro. O Vereador Ivanildo Soares agradeceu ao
senhor Prefeito, ao senhor Secretário de Obras e ao senhor Patrício (servidor da
Vigilância Sanitária) pela dedetização e limpeza no Bairro São Dimas e pela
eficácia dos serviços, acrescentando que os moradores estão satisfeitos. O
Vereador Pedro Pereira, fazendo referência à Indicação do Vereador Pedro
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Ferreira, em início de mandato, de fechamento de boca de lobo nas Ruas
Gameleiras e Mangabeiras (bairro Imperial), ressaltou que já se passaram quatro
meses e meio, sem solução, acrescentando que na Rua Mangabeiras, o buraco
foi rodeado de pedras que podem causar danos bem grandes aos veículos. O
Vereador Fábio Moreira salientou que no Bairro Boa Vista, além da Rua A, a Rua
B também carece de cuidados. O Vereador Pedro Pereira salientou que, em
conversa com o senhor Prefeito, este informou que sem material não é
conveniente passar patrol nas ruas, motivo pelo qual a Rua B não foi arrumada.
O Vereador Bruno Andrade manifestou solidariedade a todos que perderam seus
entes vitimados pelo Covid-19, apresentou agradecimentos a todos os
profissionais de saúde que estão na luta para salvar vidas, em especial aos
profissionais das Unidades Dona Eliza Cardoso e Dr. Guilherme e Hospital Dr.
Pacífico Mascarenhas e, encerrando, fez um apelo à comunidade para que
fiquem em casa (os que puderem), usem máscara, higienizem as mãos, não
aglomerem, se cuidem e cuidem de todos. O Vereador Magno, tecendo
comentários sobre a Indicação número 74, informou que em conversa com
caminhoneiros, estes se prontificaram a ajudar na reforma, que fazendeiros
também se prontificaram, informando ainda que procurará ajuda com o município
de Paraopeba. A Vereadora Raquel, fazendo comentários sobre a fala do
Vereador Magno, salientou acreditar que não será difícil a reforma, que em
conversa com o senhor Prefeito, este informou que a Prefeitura dispõe de cacos
de telhas, que é importante repassarem informações sobre tais parcerias à
administração municipal. Prosseguindo, a Vereadora Raquel, se referindo à
troca de lâmpadas, salientou que a troca que está sendo realizada na cidade é
em atendimento a indicações anteriores. O Vereador Bruno manifestou
concordar com a Vereadora Raquel que o atual serviço de troca de lâmpadas
não é em atendimento ao trabalho de levantamento de postes realizado
recentemente. O Vereador Pedro Pereira informou que a Prefeitura tem um
funcionário que está fazendo o levantamento em toda área urbana e a marcação
e postes que necessitam de troca de lâmpada, braço, luminárias e lâmpada
oscilante, que o trabalho realizado pelos Vereadores tem como objetivo a
agilidade. A Vereadora Raquel parabenizou os Vereadores que estão auxiliando
o Executivo na marcação de postes, detalhando que é um tempo que se vai
economizar. O Vereador Otávio, se referindo à indicação de autoria dele para
sinalização de redutores de velocidade na Rua Mangabeiras no Bairro Imperial,
pediu agilidade ao Executivo. Ainda com a palavra, o Vereador Otávio, se
referindo à Indicação nº 74, ressaltou que o local realmente precisa de reforma
e solicitou atendimento ao Executivo. O Vereador Fábio informou que, por
enquanto, as reclamações sobre iluminação pública devem ser direcionadas à
Cemig, pelo número 116. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente
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agradeceu a participação 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 participantes assinada. Caetanópolis/MG, em 19 de Abril de 2021.
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