Ata Sucinta da (10ª) décima 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 seis de agosto do ano dois mil e vinte, reuniuse 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, Profeta Daniel, capítulo dois, versículos vinte e seis e vinte e
sete, proclamados pelo Vereador Tarciso Correa 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
aos participantes por meio da mídia. Passou a leitura do Parecer nº 2/2020
da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando pela
aprovação do Projeto de Resolução nº 3/2020, foi Relatora Vereadora
Malvina Quintão de Oliveira. Pareceres da Comissão em Conjunto, como
seguem. Parecer nº 7/2020, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº
17, de 20 de julho de 2020, foi Relatora Vereadora Malvina Quintão de
Oliveira. Parecer nº 8/2020, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº
18, de 27 de julho de 2020, foi Relator Vereador Juarez Calixto da Silva.
Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 19/2020 que “Denomina-se
Trevo Jurandir Fernandes da Silva (Nenê da Cirene) o trevo localizado na
Avenida Aurelino Paulino, saída para a Comunidade Vargem Alegre nesta
cidade e contêm outras providências”, autoria do Vereador Tarciso Correa
de Oliveira em regime de urgência, encaminhado para análise das
Comissões Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
20/2020 que “Dispõe sobre a denominação de rua no Bairro Capitão
Fonseca nesta cidade e contém outras providências”, autoria dos
Vereadores Juarez Calixto da Silva e Washington Torres Hubner de
Medeiros em regime de urgência, encaminhado para análise das Comissões
Permanentes. Após apresentações, o Vereador Juarez Calixto da Silva
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informou ao Senhor Presidente que havia se manifestado para solicitar
dispensa de parecer no Projeto de Lei nº 19/2020, percebeu que não teria
sido identificado. Presidente Washington considerou a solicitação e
indagou a todos se estariam de acordo com a dispensa de parecer, obteve
resposta afirmativa dos presentes. Da mesma forma os Vereadores Dary
Piloto Coelho e Tarciso Correa de Oliveira manifestaram pela dispensa de
parecer no Projeto de Lei nº 20/2020, mas não foram identificados.
Presidente Washington considerou as duas solicitações e indagou o
plenário, todos manifestaram favoráveis à solicitação. Ambos retomariam
no momento oportuno. Continuando, passou a Reapresentação 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” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, posto em discussão e votação
única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Reapresentação 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”, autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
posto em discussão e votação única, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Reapresentação 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, posto em discussão e votação única, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Conforme dispensa de pareceres, Presidente
Washington retomou o Projeto de Lei nº 19/2020 apresentado
anteriormente, colocou em discussão, o autor Vereador Tarciso Correa,
manifestou satisfação com a oportunidade de homenagear uma pessoa
merecedora, como foi o Senhor Nenê da Cirene, como era conhecido. Após
discussão, colocou o Projeto em votação única, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Reapresentou o Projeto de Lei nº 20/2020, com
dispensa de parecer, colocou em discussão, o autor Vereador Juarez Calixto
da Silva, manifestou agradecido com a oportunidade de estar
homenageando pessoa merecedora e atender as necessidades dos
moradores da referida localidade, oportunamente agradeceu aos Nobres
Colegas pela dispensa de parecer. Vereador Dary Piloto, justificou que
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havia solicitado a dispensa de parecer por ser conhecedor da necessidade
dos moradores e pelos méritos da pessoa agraciada. Lamentou por não ter
sido convidado a assinar, poderiam contar com seu voto favorável.
Presidente Washington agradeceu a parceria no referido projeto e o colocou
em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Na
seqüência, passou a discussão e votação das proposições. Leitura do Pedido
de Providência de autoria da Vereadora Malvina Quintão de Oliveira,
solicitando “construir um redutor de velocidade (quebra molas) na Rua
João Ilhéu, próximo a residência nº 463”, posto em discussão a autora
Vereadora Malvina explanou minuciosamente a necessidade de execução
da presente solicitação, estaria atendendo o desejo de uma paciente de
hemodiálise, para facilitar sua locomoção, contou com o apoio dos
Colegas. Vereadores Dary Piloto, Nelia Eterna e Reinaldo Luiz
manifestaram apoio, por serem conhecedores da necessidade. Colocou o
Pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leitura
do Pedido de Providência de autoria do Vereador Reinaldo Luiz da Silva
solicitando “fazer reabertura no terreno que foi doado ao município para
construção de ponto de atendimento de saúde na Vila Dorvalina Cândida de
Souza, Córrego São Roque”, posto em discussão, o autor Vereador
Reinaldo Luiz da Silva, expressou muito bem a necessidade da construção
deste local para atender as pessoas que necessitarem no terreno que teria
sido doado. Os Vereadores Eliezer Vieira e Dary Piloto, manifestaram
aplausivos com o Nobre Colega, por conhecerem a necessidade. Colocou o
Pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leitura
do Pedido de Providência de autoria do Vereador Carlos Henrique de
Freitas Clemente, solicitando “fazer reabertura na serra da Areia, Distrito
de Humaitá após o final do calçamento. Reabrir e mudar o trecho de
estrada do outro lado da serra na propriedade do Senhor Carlos Greine, no
Córrego da Areia e cascalhar as localidades citadas”, em discussão o autor
Vereador Carlos Henrique de Freitas Clemente em defesa a presente
solicitação, detalhou minuciosamente seus benefícios para a localidade.
Informou que as máquinas já estariam no local para iniciar as obras, motivo
pelo qual agradeceu o Executivo e Secretário de Obras pela atenção à sua
solicitação. Vereador Reinaldo Luiz manifestou apoio com o Nobre
Colega. Colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Pronunciou com anuência do Plenário, Vereador Eliezer
Vieira, mencionou sobre a enquete circulando nas redes sociais
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perguntando para o pré candidato o que ele queria para 2021, caso fosse
eleito. Respondeu se eleito, queria que o Poder Executivo trabalhasse nos
quatro anos da mesma forma que trabalha nos últimos seis meses que
antecede as eleições. Vereador Tarciso Correa, solicitou ao Presidente
Washington que fosse feito leitura da justificativa do Projeto de Lei nº
19/2020, embora já aprovado, para que os ouvintes conhecessem um pouco
da história do Senhor Jurandir Fernandes, conhecido como Nenê da Cirene,
solicitação aceita. Vereador Juarez solicitou do Executivo e Secretário de
Obras melhorias no Córrego do Cachoeirão até Córrego de São Barnabé. E,
melhorias no Córrego Capoeirão. Já teria conversado com o Executivo
sobre o assunto. Não havendo nada mais a discutir, Presidente Washington
agradeceu a atenção de todos, informou que a próxima Sessão
videoconferência seria no dia nove de setembro, horário regimental, o
áudio na íntegra desta videoconferência se encontrava publicado na página
da Câmara www.camaramutum.mg.gov.br. Encerrou-se às 15h35min, 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 seis dias
do mês de agosto do ano dois mil e vinte.
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