Ata Sucinta da (6ª) sexta Sessão ordinária por Videoconferência devido ao
COVID 19 do (4º) quarto período da (4ª) quarta Sessão Legislativa da (18ª)
Décima Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Mutum. As quatorze
horas do dia vinte e sete de maio do ano dois mil e vinte, reuniu-se no
Plenário Joaquim Teixeira Pinto da Câmara Municipal, sito a Rua Dom
Cavati, 391, em Mutum Minas Gerais, presidida pela Mesa Diretora :
Presidente Washington Torres Hubner de Medeiros, Vice Presidente
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira e Secretário Vereador Reinaldo
Luiz da Silva. Participaram os Vereadores: Adir Fidelis de Oliveira, Carlos
Henrique de Freitas Clemente, Dary Piloto Coelho, Eliezer Vieira Machado
Filho, Juarez Calixto da Silva, Nelia Eterna de Oliveira, Paulo Antonio
Alves e Tarciso Correa de Oliveira. Comprovada a presença dos (11) onze
Vereadores através da chamada o Senhor Presidente declarou aberta a
Sessão por Videoconferência, sob a proteção de Deus, com a leitura da
palavra de Deus, Salmo cento e trinta e três, proclamado pelo Vereador
Paulo Antonio Alves. Fez-se leitura da ata da Sessão anterior, foi discutida
e aprovada sem ressalvas. Em seguida o Presidente Washington agradeceu
a todos que dispuseram para realização desta videoconferência, saudou os
ouvintes, informou que o Assessor Jurídico Doutor Itamar não se
encontrava presente, motivo de falecimento de seu cunhado Dijalminha,
minuto de silêncio em sua memória. Solicitou leitura do Parecer nº 5/2020
da Comissão em Conjunto, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 9,
de 06 de maio de 2020, foi Relator Vereador Dary Piloto Coelho. Parecer
nº 6/2020 da Comissão em Conjunto, opinando pela aprovação do Projeto
de Lei nº 10, de 06 de maio de 2020, foi Relator Vereador Tarciso Correa
de Oliveira. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 12, de 30 de abril
de 2020 que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária do Município de Mutum para o exercício de 2021 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado para análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada
de Contas de acordo com o artigo 221 do Regimento Interno desta Casa.
Reapresentação do Projeto de Lei nº 9, de 06 de maio de 2020 que
“Autoriza o concessão de subvenção social para Confraria São Vicente de
Paulo e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência, posto em discussão, Vereador Adir indagou se o valor
seria destinado para aquisição dos ventiladores pulmonar. Obteve resposta
do Senhor Presidente que o Projeto seria para elevar a subvenção de
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R$12.000,00 (doze mil reais) para R$ 120.000,00 ( cento e vinte mil reais).
Colocou o Projeto em votação única convidando nominalmente os
Senhores Vereadores a se manifestarem, todos se manifestaram favoráveis,
projeto aprovado pelos presentes com direito ao voto. Reapresentação do
Projeto de Lei nº 10, de 06 de Maio de 2020 que “Autoriza a abertura de
Crédito Suplementar ao Orçamento Geral do Município de Mutum, em
favor da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 108.000,00(Cento
e oito mil reais) e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência, posto em discussão, e votação única,
aprovado pelos presentes nominalmente. Esgotado os assuntos pautados,
pronunciou com anuência do Plenário, Vereador Dary Piloto Coelho
solicitou que esta Casa oficiasse à Cemig em seu nome e dos moradores de
Roseiral, solicitando providências junto a CEMIG no que se referia o
abastecimento naquele distrito, certificando que todas às noites à energia
estaria oscilando, trazendo sérios transtornos para os moradores. Por se
tratar de um problema comum nos demais distritos, Presidente Washington
sugeriu ao Nobre Vereador que o ofício fosse feito em nome de todos os
Vereadores, obtendo a concordância do Vereador Dary Piloto. Vereador
Reinaldo Luiz, informou que em Ocidente teria três lâmpadas queimadas,
necessitando que fossem substituídas. Vereador Dary Piloto Coelho se
manifestou sobre o ofício recebido da Arsae/MG, ser o mesmo de extrema
importância não teria visto nenhum Vereador se manifestar sobre o assunto.
Convidou os demais Colegas para juntamente com o Assessor desta Casa
se inteirar do assunto. Vereadores Carlos Henrique e Nelia Eterna
reforçaram a necessidade de melhorias mais rápido possível na energia de
Humaitá e Imbiruçu, consideraram se tratar de zona cafeeira, se faz
necessário para os secadores de café. Vereador Tarciso Correa de Oliveira
reforçou a necessidade de melhorias na energia nos referidos locais,
considerou ainda por se tratar do tempo da colheita aumentou o consumo
de energia nos secadores. Vereador Juarez Calixto da Silva agradeceu a
administração pelas obras realizadas na estrada de Santa Rita, gostaria que
fosse feito a estrada que fica em um canto de acesso a família dos Ramos.
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira parabenizou os professores da rede
municipal pelo brilhante trabalho desenvolvido com os alunos neste tempo
de Pandemia, em meio a tantos desafios. Incentivou toda a população a
ficar em casa, a darem voto de confiança aos profissionais da saúde.
Vereador Adir solicitou ao Senhor Presidente que oficiasse ao Coordenador
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do Comitê COVID19 Senhor Michel, no sentido de que fosse enviado o
carro de som para percorrer na zona Rural informando a todos sobre o novo
Decreto, informou ainda que já havia telefonado para o mesmo, não teria
sido atendido. Vereador Paulo Antonio Alves indagou se o terceiro
ventilador pulmonar havia chegado. Vereadora Malvina respondeu que não
teria informação. Os Vereadores Tarciso Correa, Dary Piloto e Juarez
Calixto, informaram que iriam pagar apenas a mercadoria recebida,
mediante conversa com Diretor da Confraria São Vicente de Paulo.
Vereador Eliezer Viera Machado Filho disse que havia sido aprovado para
adquirir três respiradores no valor de setenta e cinco mil reais cada,
totalizando duzentos e vinte e cinco mil reais. Chegou apenas dois,
pagando estes dois sobraria setenta e cinco mil reais, o que seria feito com
este valor, uma vez que este teria sido aprovado. Presidente Washington
informou que eles teria aprovado a Subvenção no valor de R$ 108.000,00
(cento e oito mil reais). Retrucou o Vereador Paulo que teriam três notas
fiscais. Respondeu o Senhor Presidente que as Notas Fiscais são da
Confraria São Vicente de Paulo, a Subvenção da Confraria passaria a ser
cento e vinte mil reais. Por mais uma vez o Vereador Eliezer retrucou que
havia aprovado três Ventiladores pulmonar. Presidente Washington
compartilhou com os demais Colegas a situação do Morro da Laje que dá
acesso a Ocidente, a partir de uma publicação nas redes sociais por uma
pessoa que insinuou que ele havia colocado a verba no bolso para fazer
campanha. Informou que a verba está na conta, foi licitado, não sabia o
motivo pelo qual a administração não havia iniciado a obra, temia como
teria acontecido com a ponte de Centenário, que a verba voltou. Continuou
falando que a Vila Hubner só teria água porque o Vereador Reinaldo havia
feito poço artesiano com recurso próprio. Acredita que o Governo não fez,
por não ser sua prioridade, apesar de reconhecer o que Gestor já teria feito
pelo município. Mediante situação solicitou ao Líder do Governo que se
informasse junto ao Executivo o que estaria acontecendo, a obra seria
sonho antigo do povo de Ocidente. Vereador Reinaldo justificou que
mediante conversa com Prefeito, ele disse que iria socorrer primeiro a zona
cafeeira, depois retomaria para Ocidente, tendo a confirmação do Vereador
Tarciso Correa. Justificou Presidente Washington que ele já teria tido esta
conversa com o Prefeito entre 20 e 30 dias atrás, está fazendo sua parte,
contou com o apoio dos Colegas. Não estava entendendo o Vereador
Reinaldo, dias atrás havia chamado o Prefeito de mentiroso, agora estaria
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fazendo sua defesa. Vereador Dary Piloto disse que o Presidente teria
citado seu nome com relação a ponte de Centenário, informou que a ponte
iria sair este ano. Vereador Tarciso Correa indagou ao Vereador Dary se ele
teria conhecimento da devolução da verba, obteve resposta que não, tinha
conhecimento apenas das vigas. Presidente Washington, agradeceu a
atenção de todos, informou que o áudio na íntegra desta sessão se
encontrava publicado na página da Câmara www.camaramutum.mg.gov.br.
Próxima Sessão videoconferência dia (10/06) dez de junho, horário
regimental. Chamada final, presente todos relacionados no início desta
sessão, encerrou-se às 15h25min, sob a proteção de Deus. E eu, Reinaldo
Luiz da Silva, Secretário, lavrei a presente ata, que, após, lida, e, se,
aprovada, deverá ser assinada pelo Senhor Presidente e demais Vereadores.
Plenário Joaquim Teixeira Pinto, aos vinte e sete dias do mês de maio do
ano dois mil e vinte.
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