Ata Sucinta da (8ª) oitava 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 quatro de junho do ano dois mil e vinte,
horário regimental, 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 Vereador 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 bíblica,
Eclesiástico, capítulo um, versículos um a seis, proclamado pelo Vereador
Paulo Antonio Alves. Fez-se leitura da ata da Sessão anterior, colocou em
discussão, o Vereador Reinaldo insistiu em esclarecer fatos acontecidos na
sessão anterior, Presidente Washington continuou com a discussão da ata,
uma vez que o assunto abordado pelo Nobre Vereador não seria pertinente
à ata anterior. Colocou a ata em votação nominal, tendo sido interrompida
sem a aprovação de todos, em virtude de problemas surgidos no ato da
transmissão da videoconferência. Presidente Washington informou que não
seria possível continuar, retomaria a sessão no dia seguinte vinte e cinco de
junho, horário regimental. De volta à Sessão Videoconferência, Senhor
Presidente agradeceu a compreensão de todos, informou que a Câmara
estaria fazendo sua parte, investindo para que tudo acontecesse da melhor
forma possível, justificou a ausência do Vereador Carlos Henrique, motivo
de estar acompanhando sua esposa ao médico, o mesmo já teria votado
favorável na ata anterior, continuou com a votação nominal da ata, tendo
em vista não haver nada mais a acrescentar, colocou-a em votação,
aprovação unânime. Os Vereadores Dary Piloto, Eliezer Vieira, Juarez
Calixto, Malvina Quintão, Nelia Eterna e Reinaldo Luiz, solicitaram a
palavra no momento oportuno. Vereador Juarez Calixto da Silva solicitou
que fosse consultado o Plenário em sua soberania a viabilidade de incluir
na ordem do dia o Projeto de Lei nº 14 de 27 de maio de 2020 que “Altera
a Lei Complementar nº 1.052, de 05 de maio de 2020 e dá outras
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providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
em virtude de sua urgência. Indagou aos Senhores Vereadores
nominalmente, que se dispuseram favoráveis. Fez-se leitura do Parecer nº
1/2020 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 12, de 30 de Abril de 2020,
Relatora Vereadora Malvina Quintão de Oliveira. Primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 16/2020 que “Dispõe sobre denominação de iluminação
em via pública urbana no Distrito de Imbiruçu, Mutum – MG e dá outras
providências” autoria dos Vereadores Nelia Eterna de Oliveira e Adir
Fidelis de Oliveira em regime de urgência, após apresentação, Vereadora
Malvina Quintão solicitou que fosse consultado o plenário em sua
soberania a viabilidade de dispensar o parecer na referida matéria e votar
nesta sessão. Após consultar nominalmente todos os Senhores Vereadores
manifestaram favorável. O mesmo retomaria no momento oportuno.
Reapresentação 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, posto em discussão, Vereador Eliezer
solicitou informação do Assessor desta Casa se o valor da LDO seria
oitenta e três milhões ou quase meio milhão. Obteve resposta do Assessor
Doutor Itamar que o valor seria oitenta e três milhões, meio milhão seria o
PIB, disse ainda que a dúvida teria sido respondido pela consultoria
AMADEUS ao Vereador Paulo Antonio Alves por meio de ofício.
Colocou o Projeto em votação nominal, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Retomou o Projeto de Lei nº 16/2020, com dispensa de
parecer, colocou em discussão, a autora Vereadora Nelia Eterna em suas
palavras mencionou a pessoa de Vando da Mata que teria morrido tão
jovem, falou de sua vasta amizade, de seu jeito simples e cativante, a
denominação seria uma homenagem justa e merecida. Autor Vereador Adir
manifestou seu carinho e reconhecimento com a homenagem ao seu primo
Vando, agradeceu à Vereadora Nelia Eterna, pelo espaço que teria no
referido projeto. Oportunamente agradeceu a administração pela
iluminação. Colocou o Projeto de Lei em votação única, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Retomou o Projeto de Lei nº 14, de 27 de
maio de 2020, incluído na ordem do dia, posto em discussão e votação
nominal única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Continuando
passou-se a leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador
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Reinaldo Luiz da Silva, solicitando “reformar a Praça Teodorico Hubner
França, localizada de frente a igreja católica na Vila do Distrito de
Ocidente”, o autor Vereador Reinaldo defendeu sua solicitação, por ser de
grande valia, contou com o apoio dos Nobres Colegas. Posto em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leitura do Pedido de
Providência de autoria da Vereadora Malvina Quintão de Oliveira
solicitando “patrolar as vias entre Roseiral e o Cachoeirão, com aplicação
de cascalhos em alguns pontos e as demais medidas que julgarem
necessárias”, a autora Vereadora Malvina muito bem defendeu sua
solicitação, por ser de grande valia e atende os anseios dos moradores
locais. Colocou em votação nominal, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Juarez
Calixto da Silva solicitando “concluir o calçamento dos Povoados de Santa
Rita e Santa Maria e perfurar poço artesiano para distribuição de água nos
mesmos”, o autor Vereador Juarez manifestou em prol da necessidade de
sua solicitação para os moradores das referidas localidades, contou com o
apoio dos Nobres Colegas. Posto em votação nominal, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Conforme contido na pauta, a solicitação do
Vereador Carlos Henrique foi retirado em virtude de sua ausência. Leitura
do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Tarciso Correa de
Oliveira, Malvina Quintão de Oliveira e Nélia Eterna de Oliveira,
solicitando “construir capela velório nas dependências do Cemitério da
Paz”, os autores Vereadores Tarciso, Malvina e Nelia Eterna, manifestaram
em prol da solicitação, por ser de extrema importância para abrigar famílias
e amigos enlutados. Colocou o Pedido em votação nominal, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Leu o Pedido de Providência de autoria do
Vereador Adir Fidelis de Oliveira, solicitando “criar um projeto de lei para
implantar a Regularização Fundiária Urbana-REURB, no município de
Mutum, incluindo as Vilas dos Distritos e a sede”, o autor Vereador Adir
manifestou a importância de sua solicitação, explicando minuciosamente o
assunto para o entendimento de todos. Em votação nominal, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados,
pronunciou com anuência do plenário os Vereadores: Vereador Dary Piloto
mencionou sobre o Ofício enviado à CEMIG, não obteve resposta.
Solicitou atenção especial para a Rua Totonio Costa, estaria quase
intransitável devido os buracos solicitou ao Líder do Governo que
intercedesse junto ao Secretário da Cidade. Obteve informação do Líder
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que a solicitação seria transmitida. Estariam trabalhando na Vila Fênix,
acreditava que esta rua seria a próxima. Vereador Eliezer mencionou sobre
a Ponte de Centenário, havia oficiado, obteve resposta, Vereador Dary
Piloto havia mencionado que não teria devolvido, Presidente Washington
disse que teria, teria ficado o disse que me disse. Mediante documento em
mãos o Presidente teria razão, poderia afirmar que o dinheiro teria sido
devolvido. Com relação ao Coronavirus, não teria notícias sobre o repasse
para Confraria São Vicente de Paulo, uma vez que foi aprovado por esta
Casa. Continuou dizendo que marca tanto em cima dos empresários e
comércios se tivesse agido da mesma forma com as empresas Planova,
TCC e Send, talvez não estaria na atual situação. A Planova com mais de
mil homens vindo de todos os lugares, trouxe este problema, estamos
pagando o preço, gostaria de averiguar se teria como a empresa doar
auxilio para aquisição de aparelhos, uma vez que houve negligência por
parte de seus funcionários. Se o Prefeito estivesse tão preocupado como
fala já teria feito o repasse. Afirmou que o Prefeito fez vista grossa para a
Planova, sentia assim, senão os fiscais teriam averiguado igual faz com os
empresários. Disse ainda que este vírus seria mais inteligente do mundo,
dia de domingo não poderiam abrir os comércios, porque se contaminaria,
depois das dezoito horas pegaria e não estaria entendendo mais nada. Disse
que temos que ter cuidado, mas muitos perderam seus empregos. Citou o
avanço da contaminação em Mutum, ultrapassamos Manhuaçu, se precisar
de UTI urgente, já está difícil. Gostaria que esta Casa conversasse com o
Prefeito, ele fizesse o repasse, porque tem a resposta ao seu ofício onde o
mesmo disse que não é obrigado a repassar. Considerou que haviam
aprovado o valor a ser repassado. O Líder do Governo Vereador Juarez
manifestou sobre a fala do Nobre Colega Eliezer no que se referia a Ponte
de Centenário. Disse que teria colocado no grupo o comprovante da
devolução. O Valor que teria vindo seria para pagar as vigas, a devolução
se referia o valor que sobrou. Demonstrou sua preocupação, no que se
referia a empresa, quanto mais gente estaria chegando se tornava mais
preocupante, mas o problema não seria apenas da firma, estaria vindo
caminhões que abastecia o comércio, laticínios e outros. Vereador Dary
Piloto disse que teria sido mencionado gostaria de responder ao Vereador
Eliezer, não errou quando disse que o valor da ponte não teria sido
devolvido, porque o dinheiro veio para comprar oito vigas que custaram
sessenta e cinco mil e seiscentos reais, estão no local. O restante foi
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devolvido no valor de vinte e hum mil reais, porque o valor não seria
suficiente para construir a ponte. A mesma será construída com recursos
próprios. Vereadora Malvina Quintão explicou que os testes do COVID19
tem protocolo do estado, as duvidas poderão ser esclarecidas na regional de
Manhumirim. Mencionou em relação as Emendas Parlamentares, sua
destinação, não pode ser alterada, tem acompanhado todo o processo.
Vereadora Nelia Eterna, agradeceu ao Prefeito e Secretário de Obras pelas
obras realizadas no distrito de Imbiruçu. Vereador Reinaldo Luiz, solicitou
melhoria próxima ao Cemitério de Roseiral. Retrucou a fala do Vereador
Eliezer com relação a abertura de comércios. Disse se as pessoas têm
conhecimento da situação, deveriam se cuidar, não seria culpa do Prefeito.
Vereador Eliezer disse que teria sido citado pelo Nobre Colega teria o
direito de resposta. Teria feito seu pronunciamento com relação ao
COVID19. Sentia que o Vereador Reinaldo seria advogado do Prefeito e
não do povo, discordava dele, porque teriam que defender o povo,
respeitava o Colega e gostaria de ser respeitado. Vereador Adir ratificou a
fala do Vereador Eliezer informou que o Ofício mencionado, seria de sua
autoria, Vereador Paulo e Eliezer. Em seguida o Líder do Governo,
Vereador Juarez solicitou leitura do Ofício numero 20/2020 do Executivo
prestando informações sobre o andamento do calçamento em bloquete no
acesso que liga o Distrito de Ocidente a Rodovia MG 108 no município de
Mutum/MG. Presidente Washington disse que alguma coisa não batia, em
momento algum havia dito que o valor teria sido devolvido. Gostaria que
ao invés de citar data que fosse explicado para a população porque ainda
não teria iniciado as obras. Gostariam de saber quando iriam iniciar, é
anseio da população de Ocidente. Ninguém teria usado de má fé, precisam
de resposta convincente de que as máquinas iriam para iniciar a obra.
Vereador Reinaldo disse que teria o mesmo anseio de ver a obra pronta,
mas, todos querem as máquinas, informou assim liberadas iriam para o
local, nada contra, esperava que agosto a obra fosse concluída, teria
patrolado e levado as maquinas. Presidente Washington disse sentir-se
preocupado com o Colega, quando disse “eu patrolei”, “eu levei as
máquinas”. Respondeu que teria acompanhado as máquinas. Vereador
Paulo disse que concordaria que houvesse dito acompanhado as máquinas
ao invés de patrolado. Nas Considerações Finais Presidente Washington
disse que não estaria criticando o Prefeito, mas precisava dar uma resposta
ao povo de Ocidente, ele teria feito muita coisa para o município. Com
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relação a Videoconferência, houve sucesso, formou a Comissão de
Recesso, composta pelos Vereadores Tarciso Correa de Oliveira, Juarez
Calixto da Silva, Paulo Antonio Alves e Presidente Washington Torres
Hubner de Medeiros. Não havendo nada mais a discutir, informou que a
próxima sessão seria no dia doze de agosto, horário regimental. O áudio na
integra encontra-se publicado na página da Câmara Municipal. Encerrou-se
às 16:00 (dezesseis horas) sob a proteção de Deus, chamada final, presente
todos relacionados no início desta sessão. 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 cinco dias do mês de junho do ano dois mil e
vinte.
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