LEGISLATURA 2017/2020
ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 09/12/2020

Ata da 81ª (octogésima primeira) reunião ordinária da Câmara
Municipal de Caetanópolis, 16ª (décima sexta) Legislatura. Aos 09
(nove) dias do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), às 19 (dezenove)
horas, no Plenário Vereador Adelson Rocha, realizou-se a octogésima primeira
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: mensagem do Executivo de
encaminhado de Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 19 que “Autoriza
suplementação de dotações do orçamento vigente”; ofício nº 153/2020, do
Executivo Municipal, que encaminha Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 20 que
“Dispõe sobre concessão de subvenção em parcela única às entidades no
âmbito do Município de Caetanópolis, na forma que menciona”; ofício nº
157/2020, que encaminha Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 21 que “Autoriza
suplementação de dotações do orçamento vigente”; ofício nº 158/2020 que
encaminha Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 22 que “Institui o Fundo Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Caetanópolis e dá outras
providências”; Projeto de Resolução nº 09 que “Altera o artigo14 do Regimento
Interno da Câmara Municipal”; Parecer Jurídico e da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação sobre o Projeto de Resolução nº 09; Projeto de Resolução nº
10 que “Altera artigo da Resolução nº 07/2020 que alterou a Resolução nº 02
que dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção
e à proposição do Coronavírus – COVID-19 – no âmbito da Câmara Municipal
de Caetanópolis”; Parecer Jurídico e da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação sobre o Projeto de Resolução nº 10; Projeto de Resolução nº 11 que
“Dispõe sobre procedimentos na reunião solene de posse dos Srs. Vereadores,
Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Caetanópolis”; Parecer Jurídico e da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o Projeto de Resolução nº 11;
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Requerimento nº 019/2020, de autoria do Vereador Osmar Aparecido de
Carvalho que “Requer a 1ª e 2ª discussão e votação dos Projetos de Resolução
nºs 09, 10 e 11/2020, nos termos dos Artigos 212, II e 213 do Regimento Interno
da Câmara Municipal”; Pareceres Contábil, Jurídico e das Comissões de
Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Patrimônio Público, Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Legislação, Justiça e Redação, Saúde, Saneamento
e Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais sobre o Projeto de Lei nº 17 que
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Caetanópolis para o
Exercício de 2021”. Dando sequência, abriu-se espaço para comentários sobre
as correspondências recebidas e acréscimo de informações às proposições
apresentadas. Com a palavra, o senhor Presidente informou que os Projetos de
Lei nºs 19, 20, 21 e 22/2020 estavam sendo apenas apresentados, uma vez que
ainda não havia parecer contábil sobre estes, acrescentando que,
provavelmente, seria convocada uma reunião ordinária para sexta-feira
(11/12/2020). ORDEM DO DIA. Foram colocados em única discussão e votação,
os Pareceres sobre os Projetos de Resolução nºs 09, 10 e 11/2020, o
Requerimento nº 019/2020, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Os
Projetos de Resolução nºs 09, 10 e 11/2020 foram colocados em 1ª e 2ª
discussão e votação e foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei nº 17
foi colocado em única discussão. Com a palavra, o Vereador João Procópio
teceu comentários sobre o Projeto de Lei nº 17, destacando que este tratava do
orçamento do município que foi estimado em R$35.245.000,00 (trinta e cinco
milhões duzentos e quarenta e cinco mil reais). Colocado em votação, o Projeto
de Lei nº 17 foi aprovado por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE. A palavra
livre foi anunciada. Com a palavra, o Vereador João Procópio informou que
esteve em reunião no município de Paraopeba com representação de
autoridades daquele município e o Centro Assistencial Paulo de Tarso,
detalhando que o Centro Assistencial Paulo de Tarso presta serviços às cidades
de Paraopeba e Caetanópolis, sendo que dos alunos que frequentam aquele
Centro, 152 (cento e cinquenta e dois) são de Paraopeba e 36 (trinta e seis) de
Caetanópolis, que o município de Caetanópolis contribui com a cessão de
funcionários e de transporte, que a entidade está com déficit de R$53.000,00
(cinquenta e três mil reais) mensais e que conforme fala dos representantes do
Centro, não tem condições de funcionar a partir de 2021. Continuando, o
Vereador João Procópio salientou que o Prefeito de Paraopeba, juntamente com
sua equipe técnica, estudará a possibilidade em melhorar a parceria, que
Caetanópolis ainda não vê condições para melhoria da contribuição já ofertada
e que segundo a Diretoria daquele Centro, enquanto não tiver uma solução, não
farão matrícula para 2021, considerando que a despesa, por criança, é alta. A
Vereadora Raquel, tomando a palavra, informou que buscou recursos junto ao
Executivo Municipal para as entidades constantes do Projeto de Lei nº 20, com
a finalidade de ajudar no pagamento do 13º terceiro salário aos funcionários das
mesmas. Encerrando, a Vereadora Raquel desejou um Feliz Natal a todos os
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caetanopolitanos, pedindo que se comportem, que façam pouca festa devido ao
COVID – 19 e desejou um 2021 com muita saúde para todos. O Vereador João
Procópio comentando sobre o Projeto de Lei nº 20, salientou que o Hospital Dr.
Pacífico Mascarenhas está em situação financeira difícil, que para a cidade de
Sete Lagoas receber pacientes COVID-19, o hospital celebrou um convênio com
Governo Estadual e abriu vagas para pacientes com outras enfermidades, que
prestou o serviço e que o Governo do Estado não repassou nenhuma parcela do
convênio. Encerrando, o Vereador João Procópio informou que o recurso
recebido da Empresa Vale, pelo Hospital, foi para investimento em obras e
compra de aparelhos. Dando continuidade, no momento Tribuna Livre, a palavra
foi repassada à Sra. Sylvia Maria Salles da Silveira (representante da APAE de
Caetanópolis). Com a palavra, a Sra. Sylvia, explicando que sua fala seria a título
de esclarecimento, salientou que em Paraopeba não tem APAE e sim
Associação Beneficente, que aquela Associação não tem registro na Federação
Nacional, nem Estadual das APAE’s, que a APAE de Caetanópolis é registrada
na Federação Nacional, sendo que esta tem um regulamento rigoroso, que a
APAE de Caetanópolis procura seguir da melhor maneira possível. Encerrando,
a Sra. Sylvia desejou a todos que saem e que entram na Câmara: muita sorte,
muita luz, muita sabedoria, muita vontade de servir ao próximo. 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 09 de dezembro de 2020.
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