LEGISLATURA 2017/2020
ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 18/05/2020

Ata da 70ª (septuagésima) Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 16ª (décima
sexta) Legislatura. Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2020 ( dois mil e
vinte), ás 19 (dezenove) horas, no Plenário “Vereador Adelson Rocha”, realizouse a septuagésima 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 sessão em nome de Deus e do povo de
Caetanópolis. PEQUENO EXPEDIENTE. A ata da 68ª Reunião Ordinária foi lida.
Colocada em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade.
Faz-se a seguinte ressalva à aprovação da ata da 69ª Reunião Ordinária,
solicitada pela Vereadora Raquel: onde se lê que a APAE está fechada,
acrescente-se: a APAE está fechada, mas os alunos continuam em atividade.
Foram lidas as seguintes correspondências e proposições: colocou-se à
disposição dos senhores Vereadores o Relatório Anual de Ações de Assistência
Técnica e Extensão Rural da EMATER do Ano de 2019; E-mail do senhor Evaldo
Luiz Cardoso Silva, agradecendo a atenção, e cumprimentando a os membros
da Casa, em resposta a e-mail encaminhado pela Câmara que informou a
aprovação das Contas do Exercício de 2016 e encaminhou documentos relativos
ás mesmas; Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
sobre as Contas do Município de Caetanópolis, Exercício 2018, Processo nº
1071735; Ofício nº 57/2020, do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº
017/2020; Ofício nº 59/2020 do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº
28/2020; Ofício nº 61/2020, em resposta à Indicação nº 23/2020; Ofício nº
62/2020, do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº 15/2020; Ofício nº
63/2020, do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº 24/2020; Ofício
nº64/2020, em resposta à Indicação nº 29/2020; Ofício nº 66/2020, em resposta
à Indicação nº 12/2020; Ofício nº 67/2020, em resposta à Indicação nº 11/2020.
Ofício nº 68/2020, do Executivo Municipal, em resposta às Indicações nºs 22,26
e 27/2020. Ofício nº 69/2020, do Executivo Municipal, em resposta às Indicações
nºs 14,30 e 31/2020; Ofício nº 70/2020, em resposta á Indicação nº 10/2020;
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Ofício nº71/2020, digo,73/2020, do Executivo Municipal, que encaminha Projeto
de Lei; Projeto de Lei Complementar nº 09 que “Dispõe sobre a criação da Escola
Municipal Professora Célia Maria Barbosa e dá outras providências”; Indicação
nº 034, de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Silva, que indica “Colocação
de redutor de velocidade na Rua 13 de Junho- Bairro Nossa Senhora das
Graças”; Indicação nº 035, de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Silva,
que indica “Organização de Procedimento Licitatório para o sistema de
transporte coletivo no Município”; Indicação nº 036, de autoria do Vereador
Claudinei Pereira da Silva, “Reforma da estrada que dá acesso à Fazenda Grota
D’ Água, patrolamento e encascalhamento; Indicação nº 037/2020 de autoria do
Vereador João Procópio de Almeida Filho, que indica “Manutenção dos jardins
da Praça Antonino Pinto Mascarenhas ( Praça da Matriz). Moção nº 06/2020, de
autoria da Vereadora Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha, de Congratulações
e Reconhecimento à Sra. Rosemary Glória Silva Viana, pelo exercício da função
de Atendente na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Requerimento nº
006/2020 “Requer que sejam informados nomes dos atuais Secretários
Municipais com indicação das Secretarias que estes ocupam”; de autoria do
Vereador Claudinei Pereira da Silva; Requerimento nº 007/2020, “Requer sejam
informados os Valores arrecadados com ISSQN, Cemig, Copasa e Empresas de
Cartão de Crédito e Débito”, de autoria do Vereador João Procópio de Almeida
Filho; Parecer das Comissões Permanentes de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, Legislação, Justiça e Redação e Serviços Públicos Municipais
sobre o Requerimento nº 006/2020; Parecer das Comissões Permanentes de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Legislação, Justiça e Redação e
Serviços Públicos Municipais sobre o Requerimento nº 007/2020. Dando
sequência foi convidada a fazer uso a Sra. Orlinda Aparecida Alves,
representando a Secretária Municipal de Assistência Social. Com a palavra, a
Sra. Orlinda, fazendo referência à Pandemia do Coronavírus, informou que a
Secretaria se preparou para atender ao munícipe da melhor forma possível, que
foram distribuídas 128 cestas básicas, com recursos ordinários, que a
distribuição dessas cestas teve o parecer social, observando a condição de
pessoas que não receberam o auxílio emergencial, que o CRAS confeccionou
200 máscaras que foram utilizadas pelos funcionários da Assistência Social, e
distribuídas ao pessoal que procurou a Assistência informando que estavam sem
máscaras, aqueles que são do Bolsa-família e Cadastro único, que foram
realizados 208 atendimentos para realização de cadastro para recebimento do
Auxílio Emergencial, conforme orientação do Governo Federal, que o CRASCentro de Referência da Assistência Social fez atendimento presencial,
seguindo orientação do SUAS, mas que a psicóloga fez atendimentos online,
devido às orientações existentes; que foram realizadas visitas emergenciais para
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prevenção da violência doméstica com o idoso, o deficiente e abuso sexual, que
em abril de 2020, o Governo Federal liberou mais de 100 benefícios de BolsaFamília, que contemplando 1634 pessoas, sendo 92% de mulheres, que essa
liberação contemplou 14% da população, sendo 378 pessoas do município de
extrema pobreza, correspondendo a 95% de pessoas pobres do município,
cobrindo totalmente a meta do Governo Federal, que ainda em abril de 2020, o
Governo Federal repassou ao Bolsa- Família do Município, o valor de R$
105.082,00 com benefício médio de R$176,91 por família, que em abril, quase a
totalidade de beneficiários do Bolsa- Família recebeu o auxílio emergencial de
R$600,00, com mulheres chefes de famílias recebendo R$ 1.200,00, benefício
este, concedido por três meses, que através da Portaria MC369 de 29/04/2020,
foi repassado ao município: R$ 6.825,00 para aquisição de EPI’s, para usuários
do SUAS e R$ 14.490,00 para aquisição de alimentos essenciais, valores esses
que poderão empregar no Lar do Idoso e R$38.400,00 para acolhimento de
pessoas desabrigadas em situação de migração e também com alimentos, que
a Secretaria de Assistência Social já está se preparando para aquisição desses
itens, de acordo com o Decreto Municipal nº 2395 de 19/03/2020, que a
Secretaria de Assistência Social, o CRAS e o Conselho Tutelar estão
trabalhando das 7 às 13 horas e que o Conselho Tutelar continua atendendo
dentro do plantão domiciliar diuturnamente e que a Unidade de Acolhimento – o
Abrigo, está com dois abrigados (dois adolescentes) e encerrando, se colocou à
disposição para perguntas. Com a palavra, a Vereadora Raquel agradeceu à
Sra. Orlinda pelo atendimento ao convite e se referindo à Lei Orçamentária
Anual, questionou se o valor nesta destinado à Assistência Social é suficiente
para o trabalho e se os auxílios recebidos não vão influenciar na gestão até ao
final do ano. Em resposta, a Sra. Orlinda disse que acredita ser suficiente e que,
além tem os Programas do Governo Federal que supre. Presente, a Assistente
Social do CRAS reforçou que é suficiente, mesmo porque os grupos
socioeducativos do CRAS não estão sendo atendidos atualmente, que irão
trabalhar com ele em outros benefícios, que já fizeram aceites. Continuando, a
Vereadora Raquel, se referindo ao valor de R$14.490,00, para alimentos
essenciais, questionou se este vai ser destinado somente para o Lar do Idoso. A
Assistente Social explicou que no aceite da Portaria 369, tem as ações sócioassistenciais, onde se pode criar acolhimento ou alojamento para as pessoas
que passam pelo município, que pode auxiliar na alimentação mais cara para
idosos, que será repassado para o Lar do Idoso e que este mesmo fará o relatório
sobre qual idoso vai precisar e frisou que o valor pode ser utilizado para o
deficiente também. Ainda com a palavra, a Vereadora perguntou sobre o número
de psicólogos da Assistência e, sendo respondido que é um, questionou se se
tem a intenção de contratar mais psicólogos. A Assistente Social explicando que
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a psicóloga está atendendo os casos mais graves online, ressaltou que daí a
dificuldade em fazer grupos sócio- educativos. Prosseguindo, a Assistente Social
informou que tem as visitas, pois recebem denúncias, que por isso precisam dos
EPI’s. E finalizando, sobre a necessidade de mais psicólogos, foi respondido que
é necessário mais um, mas que essa contratação só é possível futuramente.
Dando sequência, a Vereadora Raquel salientou que se sabe que a demanda
para psicólogo é grande e questionou se a Secretaria está preparada para o
acúmulo pós pandemia, e frisando que várias pessoas dependem também de
psiquiatra, questionou ainda, se esse trabalho é possível fazer online. Em
resposta, foi dito que acreditam que virá recursos, mas que este não é o
momento para contratação. Dirigindo-se à Presidente do Conselho Tutelar, a
Vereadora Raquel quis saber se, com as crianças em casa, aumentou a
demanda, se houve acréscimo em número de chamados e de ocorrências; sendo
respondido que aumentou um pouco. Ainda sobre o Conselho Tutelar, a
Vereadora Raquel ressaltando que este já deve ter um veículo para as
atividades, sugeriu a designação de um motorista para atender só o conselho,
para maior agilidade. A Presidente do Conselho informou que já requisitou ao
Prefeito a solicitação de Kit disponibilizado pelo Governo Federal composto de
um carro, cinco computadores e bebedouro. Tomando a palavra, o Vereador
João Procópio pedindo esclarecimento sobre os 208 atendimentos realizados
pela Assistência Social de auxílio emergencial e as 1634 pessoas beneficiadas
com o Bolsa- Família, questionou se ainda há no município, pessoas
merecedoras do auxílio emergencial e que ainda não se cadastraram; e se há
planos para acompanhar de perto as pessoas que não conseguem
acompanhamento em rede social para o recebimento deste benefício. Foi
respondido que os 208 atendimentos foram de pessoas que não conseguiram
fazer por telefone, e que os beneficiados com o Bolsa- Família não precisa fazer
o cadastro, que é automático e que ainda há tempo para se cadastrar. Foi
respondido ainda que as 1634 pessoas beneficiadas com o Bolsa- Família
corresponde a 594 famílias. Ainda com a palavra, o Vereador João Procópio quis
saber se as máscaras foram distribuídas a todos os servidores ligados à
Assistência Social, inclusive ao Conselho Tutelar, sendo respondido que as
Conselheiras compraram; que os EPI’s é só para emergencial, que estão
fazendo orçamento para a compra de toca, avental, óculos, que se acredita ser
para todos os servidores do SUAS. A Vereadora Raquel perguntou se a
Assistência Social recebeu só os recursos mencionados, sendo respondido que
sim. A Vereadora Raquel alertou que a demanda da Assistência Social pode ser
maior sem o auxílio emergencial. A Assistente Social informou que já estão
sendo procurados por pessoas que nunca dependeram da Assistência.
Prosseguindo, a Assistente Social informou que trabalham muito com BPCEndereço: Rua Coronel José Jorge Mascarenhas, Nº 18 Centro –
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Benefício de Prestação Continuada e com a emissão de documentos:
Identidade, Óbito, casamento, nascimento. A Vereadora Raquel alertou para o
cuidado que se deve ter pois as famílias já estão recebendo o Kit Merenda. O
Vereador João Procópio sugeriu que a Assistência reveja o valor destinado em
orçamento para 2021 àquela Secretaria. A Sra. Orlinda informou que fizeram
adesão à “Rede Cuidar”, com possibilidade de conseguir um veículo para o
abrigo e mais equipamentos. O senhor Presidente agradeceu aos
representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em seguida,
abriu-se espaço para comentários sobre as correspondências recebidas e
acréscimo de informações às proposições apresentadas. O senhor Presidente
explicou que o Projeto de Lei Complementar, embora tenha Parecer Favorável
da Assessoria Jurídica estava sendo só apresentado, uma vez que a Comissão
de Educação da Casa, solicitou um prazo para verificar com a Creche e a
Secretaria de Educação as condições e os reflexos dessa extensão da Escola
ao atendimento de crianças a partir dos três anos de idade. ORDEM DO DIA.
Foram colocadas em única discussão e votação os Pareceres das Comissões
sobre os Requerimentos nºs 006,007, sendo os mesmos aprovados por
unanimidade. As Indicações, a Moção e os Requerimentos foram colocados em
única discussão e votação e foram aprovados por unanimidade. GRANDE
EXPEDIENTE. A Palavra Livre foi anunciada. O Vereador Vagner se referindo
ao Requerimento nº 006, comentou que o Sr. Sormane, Secretário afastado,
continua utilizando os veículos da Prefeitura e segundo informações continua
batendo cartão. O Vereador Breno endossou as palavras do Vereador Vagner
reforçando, ou melhor, acrescentando, que o Secretário afastado continua
atendendo o telefone de trabalho. A Vereadora Raquel informou ter recebido
denúncia sobre o Secretário estar afastado e continuar trabalhando, que relatou
ao Executivo e que nada foi resolvido. O Vereador Osmar informou ter
conversado com o Prefeito sobre Secretário afastado, em atividade e este
explicou que o Sr. Sormane está trabalhando como servidor e que por isso
utilizou o veículo, que caso seja realmente candidato, afastará a partir de julho.
O Vereador Osmar comentou que o Sr. Sormane não é concursado como
motorista. A Vereadora Raquel demonstrou preocupação, por configurar, então,
desvio de função. O Vereador salientou ter presenciado o trabalho do Secretário
após afastamento em conserto na estrada rural das Três Pedras. O Vereador
Claudinei disse ter recebido várias denúncias sobre o trabalho irregular do
Secretário afastado e além, o Vereador Claudinei comentou que muitos não
conhecem os Secretários Municipais. O Vereador Claudinei ainda acrescentou
informações às Indicações de autoria dele e repassou o pedido de socorro dos
moradores do Bairro Estrela D’Alva, pelo paliativo em estrada daquele Bairro,
tendo em vista a impossibilidade de tráfego de Veículos. A Vereadora Raquel
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informou o início das obras de reforma do Cemitério; e parabenizou o grupo
“Amigos da Viola” pela Live em benefício ao Lar dos Idosos, Hospital e grupo
“Uma ação por todos”. A Vereadora Sirlane agradeceu a comunidade pelas
doações durante a Live dos Amigos da Viola. O Vereador Breno solicitou, em
caráter de urgência, seja enviado ao Executivo pedido de reforma na Rua Dr.
Guilherme Dalle. A Vereadora Raquel informou que, assim que finalizadas as
obras do Bairro Imperial, será feita a reforma da Rua Dr. Guilherme Dalle e que
não será em fresa e sim em massa asfáltica. O Vereador Vagner informou
mudança do pessoal da Vigilância Sanitária para prédio onde funcionou os
serviços das Polícias Civil e Militar, que foi reformado para esse fim. O Vereador
João Procópio informando que em Lei a Secretaria de Administração é
responsável pelo planejamento municipal e comentando que sempre é o
Secretário de Obras que assume a administração, ressaltou que após a
pandemia, o município vai necessitar de um planejamento bem maior, pois várias
empresas demitiram, várias empresas estão fechando e que se não tiver um
especialista em planejamento de gestão pública, ficará difícil o gestor fazer um
fechamento ao final do ano, se não tiver gastos calculados dentro da prioridade
pública municipal, que faltará dinheiro para vários segmentos e atendimento à
população, que o Estado de Minas Gerais já perdeu mais de 50% na
arrecadação e que o município de Caetanópolis também já perdeu. Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por
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 18 de Maio de 2020. Vagner Alves Simões, Osmar
Aparecido de Carvalho, Sirlane Marques de Menezes Ferreira, Raquel E. de O.
Sobrinha, João Procópio de Almeida Filho, Claudinei Pereira da Silva, Fabrício
de Lima Costa, Breno Henrique da Silva Pires, Rosilene Aparecida Ribeiro
Catarino.
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