LEGISLATURA 2017/2020
ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 04/05/2020

Ata da 69ª (sexagésima nona) Reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Caetanópolis, 16ª (décima sexta) Legislatura. Aos 04 (quatro) dias do mês de
maio de 2020 (dois mil e vinte) , às 19 (dezenove) horas, no Plenário Vereador
Adelson Rocha, realizou-se a sexagésima nona reunião 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
Edilidade, o senhor Presidente fez a abertura da sessão em nome de Deus e do
povo de Caetanópolis. Foi convidada a fazer uso da palavra, a Sra. Secretária
Municipal de Educação; Professora Eneida Helena Eugênio Rocha Araújo,
convidada da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e
Patrimônio, para falar sobre os procedimentos da Secretaria Municipal de
Educação neste momento em que o país sofre com a chegada do coronavírusCovid-19. Com a palavra, a Sra. Eneida, ressaltando que faria um resumo
expondo todo processo da Secretaria de Educação, para, após receber as
perguntas. Em sequência, passou a relatar sobre o procedimento da Secretaria,
em período do Covid-19, desde a suspensão, à antecipação do recesso por
quinze dias (que seria no mês de julho), até à volta às aulas, por meio remoto,
sendo estas autorizadas pelo Decreto 2409 de 22 abril de 2020, autorizadas e
disciplinadas. Prosseguindo, a Sra. Secretária de Educação, ressaltando que o
processo remoto é uma oferta responsável, informou que aos alunos que não
têm acesso à internet, estão levando o material impresso, que este material
segue em um saquinho, com nome do aluno e é levado por meio do transporte
escolar, estando o motorista e a ajudante em uso de máscara e luvas. A Sra.
Eneida detalhou: o professor fica em casa e, dentro daquele que seria o horário
de trabalho dele na escola, está à disposição do aluno pelo WhatsApp, e
chamada de vídeo, que aulinhas são ofertadas aos alunos, sem custo nenhum.
Em seguida, a Sra. Secretária fez a leitura do Decreto nº 2409, explicando cada
artigo. Passando a relatar sobre a merenda escolar, a Sra. Eneida informou que
uma Lei de 07 de abril, projeto aprovado pelo Congresso Nacional, deu abertura
de gasto do dinheiro repassado para a merenda escolar, que veio uma resolução
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orientando o Kit Merenda, que a Secretaria optou por um Kit com 12 itens, mais
um sabonete, que a Lei não deu obrigatoriedade, mas também não deu critério
de qual aluno a atender, que todos os alunos receberão o kit Merenda para os
meses de abril, maio e junho, Kit este composto por arroz, feijão, óleo, leite,
sardinha, farinha, macarrão espaguete e parafuso, que verificarão a
possibilidade de acrescentar alguma fruta e legumes, que os primeiros alunos a
receberem são aqueles da Zona Rural, que se em uma casa tem quatro alunos,
esta receberá quatro Kits, depois receberão o Kit, os alunos do perímetro urbano
que vivem em vulnerabilidade de risco social, que são 1300 (um mil e trezentos
) alunos. Encerrando sua exposição, a Sra. Secretária de Educação informou
ainda, que foi realizado um levantamento de todos os gêneros em estoque nas
escolas, com validade até o mês de junho, sendo estes repassados à Secretaria
Municipal de Assistência Social para distribuição. Em seguida, a Secretária de
Educação se colocou à disposição para perguntas. Com a palavra, a Vereadora
Raquel destacou que o município optou pelo Kit Merenda, tendo em vista que o
Kit ofertado pelo Estado no valor de cinquenta reais ficaria dispendioso, pois em
casa de cinco alunos já somariam duzentos e cinquenta reais. Prosseguindo, a
Vereadora Raquel questionou se estava ocorrendo algum problema com o
repasse do Fundeb, se houve queda no valor que afete os pagamentos. Em
resposta, a Secretária informou que não houve atraso nos pagamentos e que
houve uma queda no ICMS e consequentemente no fundeb, de
aproximadamente, cento e doze mil reais. Tomando a palavra, o Vereador João
Procópio buscou saber o que a Secretaria pretende fazer pela situação
psicológica dos alunos, pós pandemia. A secretária explicou que a tentativa,
durante o período de pandemia é de não desamparar os alunos, fazendo contato
por meio de música ou de histórias, que a Educação não tem recursos para
contratação de psicólogos, que o que se pretende fazer, é uma acolhida com
toda dedicação e carinho para que o aluno volte às aulas presenciais feliz, porém
aquele aluno de, digo, aquele aluno que, de forma nenhuma, foi localizado, terá
atenção especial, que as atividades por meio remoto têm sido lúdicas, com muita
brincadeira. O Vereador Osmar perguntou se há previsão para retorno às aulas
presenciais, sendo respondido que se acredita ser em julho ou agosto.
Continuando, o Vereador Osmar questionou se continua ano letivo, sendo
informado que não, que será contado em horas, para fechar 800 (oitocentas)
horas, exceto, para a Educação Infantil que se considerará o tempo possível. O
Vereador João Procópio pediu que fosse verificada a possibilidade de
atendimento maior às famílias que têm um rendimento abaixo da renda per
capta, sendo respondido que o Kit é para merenda escolar, já outro tipo de
assistência é com a Secretaria de Assistência Social. A Vereadora Raquel
salientou que não se deve ir além do estabelecido pelo PNAE- Programa
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Nacional de Alimentação Escolar, pois já se terá dificuldade para a compra dos
Kit’s, pois o valor repassado não é suficiente, carecendo de complementação
pela Prefeitura, sendo, portanto, de competência da Assistência Social, o aluno
em vulnerabilidade social. A Secretária de Educação ainda informou que houve
uma antecipação do Governo Federal, de recurso, a ser administrador, digo,
administrado pelo Diretor de Escola para compra de EPI’s, com orientação para
uso após a volta às aulas presenciais e que já tentaram com a Cia. Cedro para
confecção de máscaras, a doação de tecidos, pois deverão dobrar a higienização
local. A Vereadora Raquel agradeceu à Secretária de Educação pela presença.
A Vereadora Rosilene agradeceu e parabenizou a Secretária de Educação,
elogiando o trabalho dela como belíssimo. A Vereadora Sirlane agradeceu à
Secretária e o carinho que os professores têm ao elaborar o Kit, os vídeos e as
aulas preparadas com tanto carinho, agradeceu ainda a toda equipe.
Encerrando, a Secretária de Educação informou que terão algumas aulas aos
sábados para cumprir a carga horária e detalhou que inclusão total é de direito
do aluno à escola e ao aprendizado. O Sr. Presidente agradeceu à Secretaria de
Educação pela presença, colocou a Casa à disposição, agradecendo ainda à
Comissão de Educação pela iniciativa. PEQUENO EXPEDIENTE. Foram lidas
as seguintes correspondências e proposições: Ofício nº 060, do Executivo
Municipal, que encaminha Projeto de Lei; Projeto de Lei Complementar nº 08,
que “Dispõe e altera a Lei Complementar 984/99, ampliando o perímetro urbano
municipal nos termos do Art.42B da Lei Federal 10.257/2001 e dá outras
providências”. Ofício nº 061, do Executivo Municipal, que encaminha Projeto de
Lei; Projeto de Lei nº 04, que “Dispõe e inciso V ao artigo 5º e inclui artigo 9º -A,
na Lei Municipal 1.638 de 11 de maio de 2018, que (Dispõe sobre os benefícios
eventuais e regulamento o artigo 22 da Lei Federal 8742/93 Lei Orgânica da
Assistência Social no âmbito do município de Caetanópolis, na forma que
menciona ) e dá outras providências”; Ofício nº 056, do Executivo Municipal que
encaminha Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 05, que “ Estabelece Diretrizes para
o orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Caetanópolis para o
Exercício de 2021”; Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais sobre as Contas do Exercício de 2016; Ata da reunião da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para emissão de parecer sobre as
Contas do Município, Exercício de 2016; Parecer da Comissão Fiscalização
Financeira e Orçamentária sobre as Contas do Município, Exercício 2016,
Processo 1012413; Projeto de Resolução nº 04, que “Dispõe sobre o julgamento
das Contas do Município de Caetanópolis, referentes ao Exercício de 2016,
Processo nº 1012413”. ORDEM DO DIA. O Projeto de Resolução nº 04 foi
colocado em única votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O
Parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as contas do
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Município de Caetanópolis, Exercício 2016, Processo nº 1012413 foi colocado
em única votação nominal e foi aprovado. Diante do resultado, o senhor
Presidente anunciou a aprovação das Contas do Município de Caetanópolis,
Exercício 2016, Processo nº 1012413. GRANDE EXPEDIENTE. A Palavra livre
foi anunciada. Com a palavra, o Vereador Osmar, na condição de relator da
Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, informou sobre reunião,
realizada no dia 29 de abril, entre a Secretária Municipal de Saúde e a Comissão
de Saúde, a fim de obterem mais detalhes, maiores conhecimentos sobre a
situação do Covid-19 no município, tendo em vista um caso confirmado, em
seguida a palavra foi repassada ao Vereador João Procópio, Vice- Presidente da
Comissão de Saúde, para repassar aos demais Vereadores o resumo daquela
reunião. Com a palavra, o Vereador João Procópio justificou a ausência do
Vereador Fabrício, Presidente da Comissão de Saúde naquela reunião e,
prosseguindo, informou que foram feitos à Secretária de Saúde, alguns
questionamentos, de forma a deixar clara a preocupação com a realização de
testes. O Vereador João Procópio salientou que em reunião, a Secretária de
Saúde informou que o Governo Estadual liberou 40(quarenta) testes rápido para
o município, sendo utilizado um desses em paciente, que esteve em contato com
infectado, que os dois, infectado e aquele que esteve em contato, já estão bem
e liberados para o convívio social, e que todos os profissionais da saúde que
tiveram contato com a paciente, foram colocados em quarentena, a fim de se
observar o surgimento de sintomas e que sem sintomas, voltaram às suas
atividades. A Secretária, segundo o Vereador João Procópio, informou que além
dos quarenta testes, a Secretária de Saúde comprou a quantidade de 100 (cem),
com chegada prevista para o próximo dia 10 de maio, sendo, podendo estes
serem realizados em qualquer paciente. Continuando, o Vereador João Procópio
manifestou grande preocupação para que se consiga testes para todos os
pacientes que tiveram contato com pessoas contaminadas e para todos os
pacientes com sintomas do Covid-19, salientando que as pessoas com Covid-19
que não fazem o teste para comprovação têm possibilidade de contaminar
outras, pelo fato de considerarem que é apenas uma gripe, que a importância do
teste é muito grande para o controle do avanço da doença, que a Secretária
informou que dependendo do teste, só pode ser feito após o momento mais
difícil, que o teste rápido confirma que o paciente está imune ao Covid-19, e se
mostra o paciente imune é porque foi contaminado, que após a quarta-feira,
foram colocados 14 pacientes em quarentena e que, por isso, há necessidade
de fazer o teste nesses 14 que estavam em quarentena, que seja redigido um
ofício e encaminhado à Secretaria de Saúde, pedindo a verificação de
possibilidade dos testes nesses 14, que a doença vem avançando muito, que
tiveram a felicidade de falar para a secretária não poupar testes, que se sabe
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que a liberação de recurso ainda não é suficiente, mas caso não haja liberação
de recurso por parte do Governo Estadual e Federal, que a administração
municipal faça a compra de testes. Encerrando, o Vereador João Procópio
recomendou que fiquem em casa. O Vereador Osmar ressaltou que os 40 testes
liberados pelo Estado têm critério para utilização. O Vereador Vagner pediu a
todos que usem máscara, pois têm pessoas jogando máscaras fora,
principalmente, as recicláveis. O Vereador João Procópio retomando a palavra,
disse que o teste para toda população é importante, mesmo aquelas pessoas
assintomáticas, pois colocar a pessoa em quarentena, sem teste, para a
população, esta continua com a possibilidade do Covid. A Vereadora Raquel
informou ter procurado o Executivo para ver a situação, as condições de repasse
para o Lar do Idoso Maria Augusta Teixeira e para a APAE, que a APAE está
fechada, mas que tanto esta, quanto o Lar dos Idosos perderam recursos. O
Vereador João Procópio solicitou às pessoas que estão recebendo o auxílio
emergencial que saibam utilizá-lo, pois a tendência da situação é piorar e o
desemprego será maior. A Vereadora Raquel solicitou a presença da Secretária
de Assistência na próxima reunião, a fim de que os Vereadores fiquem
conhecendo o trabalho realizado por aquela Secretária em tempos do
Coronavírus. O Sr. Presidente solicitou ás Vereadoras Raquel e Sirlane que
façam o convite. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Para
constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e discutida, se aprovada, será
pelos Vereadores presentes assinada. Plenário Vereador Adelson Rocha, em 04
de Maio de 2020. Vagner Alves Simões, Raquel E. de O. Sobrinha, João
Procópio de Almeida Filho, Osmar Aparecido de Carvalho, Breno Henrique da
Silva Pires, Sirlane Marques de Menezes Ferreira, Rosilene Aparecida Ribeiro
Catarino, Claudinei Pereira da Silva, Fabrício de Lima Costa.
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