Ata Sucinta da (9ª) nona 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 doze de agosto 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 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, Salmo Um, proclamado pela
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira. Fez-se leitura da ata da Sessão
anterior, colocou em discussão e votação nominal, aprovada sem
ressalvas. Em seguida o Presidente Washington agradeceu a todos que
dispuseram para realização da referida videoconferência, aos ouvintes
da Cultura FM e facebook. Passou a Primeira apresentação do Projeto
de Lei nº 17 de 20 de julho de 2020 que “Dispõe sobre o recebimento de
doações de bens imóveis pelos órgãos e entidades da administração
pública municipal direta e indireta e dá outras providências” autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado para análise
das Comissões Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
18 de 27 de julho de 2020 que “Cria o distrito denominado Santa Rita
do Mutum, altera as divisas do distrito-sede de Mutum e do distrito de
Ocidente, dá nova redação à descrição das divisas entre o distrito de
Ocidente e distrito-sede de Mutum, e dá outras providências” de autoria
do Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado para
análise das Comissões Permanentes. Primeira apresentação do Projeto
de Resolução nº 3/2020 que “Dispõe sobre a previsão Orçamentária da
Câmara Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais, para o exercício
de 2021” de autoria da Mesa Diretora em regime de urgência,
encaminhado para análise da Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas. Passaram-se as discussões e votações das
proposições como seguem. Fez-se leitura do Pedido de Providência de
autoria do Vereador Carlos Henrique de Freitas Clemente, solicitando
“fazer manutenção na ponte da Vila do Distrito de Humaitá, localizada
na saída para o Córrego da Areia e no calçamento próximo à Praça de
Humaitá Rua Dário Alves, esquina com a saída para o Córrego da
Areia, onde foi retirado para manutenção da rede de água” e “calçar ou
asfaltar a serra que inicia na Vila do Distrito de Humaitá, sentido
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Córrego da Areia, passando pelas casas populares”, em discussão o
autor Vereador Carlos Henrique manifestou em defesa a necessidade
das duas solicitações por serem de grande valia para as localidades
mencionadas, se tratava de demanda antiga da comunidade, completou
ainda que iria contar com a aprovação dos colegas e a execução do
Executivo. Continuou dizendo que o calçamento da serra seria fruto de
emenda parlamentar disponibilizada pelo Deputado Mario Heringer no
valor de R$ 240.000,00(duzentos e quarenta mil reais), oportunamente
agradeceu ao Prefeito João Batista por tê-la destinado para a região
citada. Tratava de local bastante transitado por diversos tipos de
veículos iria servir para escoamento da produção do café. Presidente
Washington parabenizou o Nobre Colega pela feliz iniciativa, colocou o
pedido em votação nominal, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores
Malvina Quintão de Oliveira, Nélia Eterna de Oliveira e Tarciso Correa
de Oliveira, solicitando “substituir a iluminação convencional das ruas
da cidade de Mutum, das vilas dos distritos e povoados por lâmpadas
Led e solicitar que nos loteamentos existentes e outros que venham
existir sejam instalados iluminação Led”, a autora Vereadora Malvina se
manifestou em defesa a presente solicitação, disse que teria participado
de encontros onde foram discutidos sobre o assunto, dos benefícios que
as lâmpadas de Led trariam para o município, sobretudo no que se
referia à economia e melhoria na qualidade da iluminação. Continuou
dizendo que a cidade de Pocrane ganhou cem por cento desta
iluminação, Ipatinga também estaria se adaptando, contou com o apoio
dos Nobres Colegas na aprovação. Vereador Dary Piloto parabenizou a
autora pela feliz iniciativa, mas, gostaria que o Executivo contemplasse
primeiro aqueles locais onde ainda não existe iluminação, questionou a
expressão do pedido “loteamentos existentes e que venha a existir”,
reforçou mais de uma vez, que primeiro fosse atendido as solicitações
anteriores a esta. Colocou o Pedido em votação nominal, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Leitura do Pedido de Providência de
autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, solicitando
“construir um redutor de velocidade (quebra molas/lombada) na Rua
Dom Cavati na altura das residências nºs 785 e 764, saída para o Bairro
Capitão Fonseca” e “repor as placas “proibido estacionar de um dos
lados – INICIO próximo ao PSF Cantinho do Céu e FIM próximo a
Clinauto”, e fixar placa identificando o quebra mola localizado próximo
à Clinauto na Rua Dom Cavati”, o autor Vereador Eliezer Vieira
Machado Filho manifestou em defesa às suas solicitações, explicou
minuciosamente a necessidade do redutor bem como das placas, para
evitar acidentes. Oportunamente solicitou a palavra no momento
oportuno. Colocou o Pedido em votação nominal, aprovado pelos
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presentes com direito ao voto. Leitura do Pedido de Providência de
autoria dos Vereadores Juarez Calixto da Silva e Washington Torres
Hubner de Medeiros solicitando “reforma e revitalização da Praça Raul
Soares/Parque Infantil Maria Helena Teixeira de Siqueira incluindo
iluminação e adequação do piso e construção de novo playground”, e
“disponibilizar água tratada para a Vila dos Miranda no Córrego
Ciriquite, com instalação do poço artesiano, caixa d’água para 15 mil
litros e canalização até as residências”, o autor Vereador Juarez em
defesa as solicitações, explicou minuciosamente todo o processo para
que ficassem bem entendidos por todos. Vereador Dary Piloto
parabenizou a iniciativa dos autores, obra de grande relevância
lamentou por fazer parte do partido Verde juntamente com o Vereador
Carlos Henrique, não foram convidados a assinar no pedido. Vereador
Tarciso Correa mencionou sobre a feirinha, teria sido procurado pela
Presidente da feirinha que estaria preocupada se seriam prejudicados.
Informou que não seriam, a pracinha receberia melhorias. Vereador
Reinaldo solicitou atenção do Prefeito e Secretário de Obras em
proporcionar melhorias no abastecimento de água em Ocidente.
Presidente Washington manifestou agradecido por fazer parte da
presente solicitação, teceu elogios ao Gestor pelas melhorias realizadas,
tornando nossa cidade um cartão postal e colocou o pedido em votação
nominal, aprovado pelos presentes com direito ao voto. De acordo com
o art. 28 do Regimento Interno a Vice Presidente Vereadora Malvina
Quintão apresentou o Pedido de Providência de autoria dos Vereadores
Washington Torres Hubner de Medeiros e Juarez Calixto da Silva,
solicitando “reforma e revitalização da Rua Olegário Maciel e
construção de estacionamento espinha de peixe ou o que melhor
atender, com nova arborização, alargamento da rua proporcionando
melhoria para o tráfego, inclusive carga e descarga de mercadorias no
comércio local”, o autor Vereador Washington defendeu sua solicitação
face as melhorias da mesma para a população, gerando conforto.
Vereador Juarez Calixto agradeceu a parceria, e reafirmou que a obra
seria de grande valia, Colocou o pedido em votação nominal, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Presidente Washington retomou a
pauta e solicitou leitura do Pedido de Providência de autoria dos
Vereadores “Tarciso Correa de Oliveira, Malvina Quintão de Oliveira e
Nélia Eterna de Oliveira solicitando “Instalar iluminação tipo colonial
nas seguintes localidades: - trecho da Avenida Aurelino Paulino,
iniciando nas imediações da Vila Fênix, se estendendo até o final da
ponte sobre o rio Mutum, saída para Lajinha MG; - Praça da Bíblia,
localizada na Vila Fênix; e Praça Jardim da Ponte e Praça Pôncio
Costa, no Loteamento Jardim da Ponte”. O autor Vereador Tarciso
Correa se manifestou aplausivo com a presente solicitação pelos
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benefícios da mesma para as localidades mencionadas, considerando
que iria melhorar a entrada da cidade, valorizando nosso cartão postal.
Vereadora Nelia, agradeceu o autor pelo espaço disponibilizado,
agradeceu o Executivo e Secretário de Obras pela iluminação de
Imbiruçu. Vereador Dary Piloto por mais uma vez frisou a importância
de que fosse iluminado primeiro os locais que não existe energia,
lamentou que ele e o Vereador Carlos Henrique ficaram de fora, não
foram convidados a assinar nos pedidos. Vereadora Malvina, agradeceu
o espaço que lhe teria sido proporcionado e reforçou a importância da
presente solicitação. Vereador Juarez Calixto parabenizou os autores
pela feliz iniciativa, também estaria contando com a execução de seus
pedidos em prol do Bairro Jardim da Ponte. Vereador Reinaldo Luiz,
parabenizou os autores, fez jus as palavras do Vereador Dary Piloto, no
que se referia colocar luz primeiro nos locais aonde não existia.
Vereador Carlos Henrique parabenizou os autores pelo pedido, de fato a
iluminação traria mais segurança, reforçou a necessidade de melhoria da
energia de Humaitá, sobretudo no período da colheita, e, como teria sido
citado pelo Colega Dary, ele seria parceiro e de fato, não teria sido
lembrado, mas o importante seria a realização das obras . Esperava ser
lembrado nas próximas solicitações. Presidente Washington manifestou
seu reconhecimento com os autores, fez breve apanhado com relação a
fala dos Vereadores Carlos Henrique e Dary Piloto quanto a não
assinarem nos pedidos, o que não os desclassificava como legisladores.
Não se tratava de nenhum ato pessoal e maldoso, seria uma parceria
feita por eles no início do mandato. Colocou o Pedido em votação
nominal, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Pronunciou com
anuência do plenário Vereador Eliezer Vieira Machado com base no
artigo 117, inciso 8º do Regimento Interno, mediante postagens nas
redes sociais por um Vereador, o mesmo dizia que ele estava
trabalhando para o município. Enquanto que outro Vereador estava
exibindo dinheiro que teria ganhado colhendo café. A Postagem o
deixou muito indignado, porque ele e sua família estavam trabalhando
honestamente no período da pandemia, o dinheiro arrecadado seria fruto
de seu trabalho. Reafirmou que em nenhum momento deixou de
cumprir suas funções como Vereador, seria mais de um mês. Presidente
Washington disse que entendia o Nobre Colega, pediu que mantivesse
sua cabeça erguida, seríamos responsáveis pelos atos praticados.
Vereador Reinaldo manifestou dizendo que dias atrás o Vereador havia
exibido a quantia de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) ganho
na colheita de café, sendo que deveria cumprir suas funções de
vereador. Presidente Washington interviu na discussão, dizendo que está
Vereador, não deveriam enxergar como uma profissão. Não existe uma
faculdade para se formar Vereador, devemos respeitar uns aos outros,
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não cabe a mim questionar dinheiro adquirido de forma licita por
qualquer Vereador. Disse ainda que seria produtor rural com orgulho,
está Vereador, não teria visto no Regimento Interno que não poderia
exercer sua profissão. Vereador Eliezer manifestou dizendo que não se
vendia, não se corrompia, muito menos se omitia, Trabalhou este ano na
lavoura, recebeu honestamente pelo seu trabalho e não omitiu em suas
funções de Vereador. Disse para Vereador Reinaldo que outros
vereadores têm suas funções, mas, quem o incomodava seria apenas ele
Vereador Eliezer. Se o incomodava tanto, seria porque estava no
caminho certo. Vereador Juarez informou que os moradores da Rua 1 no
Bairro Capitão Fonseca aguardam a denominação, para instalação da
energia elétrica. Esgotado os assuntos pautados, Presidente Washington
informou que a próxima Sessão videoconferência seria no dia vinte e
seis de agosto, horário regimental. Encerrou-se às 16:30(dezesseis horas
e trinta minutos), sob a proteção de Deus. Manifestou o carinho com a
funcionária Teresa em comemoração ao seu aniversário. Informou
também que o áudio na integra se encontrava publicado na página da
Câmara www.camaramutum.mg.gov.br. 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 doze dias do mês de agosto, do ano dois mil
e vinte.
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