LEGISLATURA 2017/2020
ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 16/11/2020

Ata 80ª (octogésima) reunião ordinária da Câmara Municipal de
Caetanópolis, 16ª (décima sexta) Legislatura. Aos 16 (dezesseis) dias
do mês de novembro de 2020 (dois mil e vinte), às 19 (dezenove) horas, no
Plenário Vereador Adelson Rocha, realizou-se a octogésima reunião ordinária
da Câmara Municipal que contou com a presença dos seguintes Vereadores:
Osmar Aparecido de Carvalho, Sirlane Marques de Menezes Ferreira, Vagner
Alves Simões, Breno Henrique da Silva Pires, Claudinei Pereira da Silva,
Fabrício de Lima Costa, João Procópio de Almeida Filho, Raquel Esteves de
Oliveira Sobrinha e Rosilene Aparecida Ribeiro Catarino. Após a chamada,
verificada a presença de toda a Edilidade, o senhor 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: ofício nº 147/2020, do Executivo Municipal, que envia o
Decreto 2.476 de 03 de novembro de 2020; Decreto nº 2476 que “Dispõe sobre
a abertura de crédito extraordinário ao orçamento de 2020 para custear as
despesas provenientes da Lei Federal nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc, e dá
outras providências”; correspondência do Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas que
encaminha prestação de contas referentes ao movimento bancário dos meses
de agosto e setembro de 2020. Dando sequência, abriu-se espaço para
comentários sobre as correspondências recebidas. Por solicitação da Vereadora
Raquel, o Assessor Jurídico da Câmara Municipal, Dr. Fabiano Fernandes
Onofre, explanou sobre o Decreto nº 2476, enviado pelo Executivo. ORDEM DO
DIA não houve. GRANDE EXPEDIENTE. A palavra livre foi anunciada. Com a
palavra, o Vereador Osmar de Carvalho agradeceu à população caetanopolitana
pela realização das eleições, destacou que essas ocorreram de forma
transparente, tranquila e com bastante ética, diferente das outras que
aconteceram e se colocou à disposição da comunidade. Tomando a palavra, a
Vereadora Raquel agradeceu a todos que a ela confiaram o seu voto e se
colocou à disposição. O Vereador Claudinei manifestou seu agradecimento a
Deus e a todos os eleitores que confiaram a ele o seu voto, agradeceu aos
colegas Vereadores, destacando que aprendeu muito com todos. Continuando,
o Vereador Claudinei ressaltou que seu compromisso é continuar representando
a população com transparência. Com a palavra, o Vereador João Procópio
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destacou a visita da Sra. Áurea Mendes de Azevedo Bueno, manifestando sua
satisfação em recebê-la novamente na Casa, agradeceu às funcionárias da
Câmara, ao Assessor Jurídico da Câmara e aos colegas Vereadores, elogiando
o comportamento destes durante as campanhas das eleições 2020. Dando
sequência, o Vereador João Procópio salientou que sabe que a população foi
bem representada na Câmara na legislatura que se encerra e que sabe que os
novos eleitos têm a capacidade de representar bem a população na Câmara.
Encerrando, o Vereador João Procópio agradeceu a toda população que
entendeu as propostas e preocupação dele com o município de Caetanópolis,
enquanto candidato a Prefeito e agradeceu a todos que confiaram no nome dele
como candidato a Prefeito e no nome do candidato a Vice-Prefeito. Com a
palavra o Presidente da Câmara, Vereador Osmar Aparecido de Carvalho,
comunicou a realização de reunião, com a presença do Assessor Contábil, no
próximo dia 18 de novembro, às 17 horas, para estudo do Projeto de Lei n º 17
que “Estima a receita e fixa a despesa do município de Caetanópolis para o
Exercício de 2021”, comunicando ainda a realização de Audiência Pública para
apresentação do Projeto de Lei nº 17, no dia 23 de novembro, às 14 horas. Sobre
a próxima reunião ordinária da Câmara, o senhor Presidente informou que, tendo
em vista o feriado do dia 08 de dezembro e o ponto facultativo no dia 07 de
dezembro, ainda estava por decidir se essa aconteceria no dia 07 ou no dia 09
de dezembro de 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor 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 16 de
novembro de 2020.
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