Ata Sucinta da (12ª) décima segunda Sessão Ordinária do (4º) quarto
período da (4ª) quarta Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Mutum. As quatorze horas do dia
trinta de setembro 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.
Compareceram 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 no ato da chamada o Senhor Presidente declarou aberta a
Sessão, sob a proteção de Deus, com a leitura bíblica, Salmo cento e
dezessete, proclamado pelo Vereador Adir Fidelis de Oliveira. Presidente
Washington manifestou em nome da Casa o reconhecimento com todos os
Secretários em comemoração ao dia trinta de setembro. Fez-se leitura da
ata da Sessão anterior, colocou em discussão e votação nominal, aprovada
sem ressalvas. Senhor Presidente continuou com a primeira apresentação
do Projeto de Lei nº 23/2020 que “Dispõe sobre a denominação de ruas no
Loteamento Recanto dos Pássaros nesta cidade e contêm outras
providências” autoria dos Vereadores Tarciso Correa de Oliveira, Nélia
Eterna de Oliveira e Malvina Quintão de Oliveira. Após apresentação,
Vereador Dary Piloto Coelho, solicitou dispensa de parecer, que foi aceito
pelos demais Pares desta Casa. Presidente Washington solicitou leitura da
justificativa e colocou o Projeto nº 23/2020, com dispensa de parecer em
discussão, o autor Vereador Tarciso Correa, manifestou com satisfação em
defesa aos agraciados que seriam Senhor Juquinha Cordeiro e Senhor José
Agenor pai do Prefeito João Batista Marçal, homens simples, que gozaram
de uma vasta amizade. As Vereadoras autoras, Nelia Eterna e Malvina
Quintão manifestaram agradecidas com o autor Vereador Tarciso,
externaram reconhecimento com os agraciados pelos seus feitos. Senhor
Juquinha foi Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mutum,
Senhor José Agenor deixou seu legado. Vereador Eliezer manifestou seu
reconhecimento com Senhor Juquinha, era amigo de sua família, pessoa
muito boa. Vereador Dary Piloto conheceu muito bem os homenageados,
seriam merecedores. Após discussão, Presidente Washington colocou o
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Projeto de Lei em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Passou a apresentação dos Pedidos de Providência como seguem:
Leitura de dois Pedidos de Providência de autoria dos Vereadores Juarez
Calixto da Silva e Washington Torres Hubner de Medeiros solicitando
“fazer pavimentação/calçamento na Rua Carlito Inácio Pinto na Vila
Capitão Fonseca, (antiga rua 1), entroncamento com a Rua Iderval Pereira e
instalação de postes da Cemig com luminária e distribuição residencial com
a máxima urgência, atendendo a solicitação de moradores local” e
“concluir o calçamento das seguintes ruas: Rua Belo Horizonte, Bairro
Cantinho do Céu; Rua Maristela Menezes e Souza e Rua Manoel Ignácio
Silva, Bairro Parque Invejada”, o autor Vereador Juarez manifestou a
necessidade das duas solicitações para atender as necessidades
mencionadas, contou com o apoio do Executivo na execução e dos Nobres
Colegas na aprovação. Vereador Washington, manifestou agradecido com a
oportunidade e fez jus as palavras do Nobre Colega Juarez, colocou os
Pedidos em votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto.
Leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Reinaldo Luiz da
Silva, solicitando “reabrir e cascalhar a estrada do Córrego Barra Mansa
via Córrego São Martinho até o Borjão, no Distrito de Ocidente”, o autor
Vereador Reinaldo Luiz detalhou minuciosamente a necessidade de
melhorias no referido local para facilitar o acesso. Vereadores Dary Piloto
e Washington manifestaram apoio por serem conhecedores da necessidade.
Colocou o Pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Leitura de dois Pedidos de Providência de autoria dos Vereadores
Eliezer Vieira Machado Filho e Paulo Antonio Alves solicitando “restaurar
o calçamento da Rua Capitão Fonseca, no trecho que compreende o morro
próximo à Avenida João Teixeira” e “desviar um trecho de estrada no
Córrego Pedra do Boi, propriedade do Senhor José Ambrósio”, manifestou
em defesa das duas solicitações o autor Vereador Eliezer priorizando suas
necessidades em favor do povo que o procurou. O autor Vereador Paulo
Antonio fez jus às palavras do autor Eliezer por ser conhecedor da
necessidade em favor do povo. Manifestaram em favor da solicitação em
discussão os Vereadores Dary Piloto, Nelia Eterna e Malvina Quintão, uma
vez que também foram procurados por moradores e por conhecerem a atual
realidade. Colocou os Pedidos em votação, aprovados pelos presentes com
direito ao voto. Leitura do Pedido de Providência de autoria dos
Vereadores Malvina Quintão de Oliveira, Nélia Eterna de Oliveira e
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Tarciso Correa de Oliveira solicitando “implantar programa para castração
de cães e gatos no município de Mutum”, a autora Vereadora Malvina
manifestou a importância da presente solicitação para a sociedade, com o
intuito de interromper a proliferação destes animais que vivem vagando
pelas ruas da cidade. Os autores Vereadores Tarciso e Nelia manifestaram
apoio com a Nobre Colega por reconhecerem a necessidade do mesmo.
Vereador Reinaldo Luiz, manifestou apoio e visou a necessidade de que
fosse construído um canil para abrigar estes animais, Colocou o Pedido de
Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Leitura do Pedido de Providência de autoria da Vereadora Malvina Quintão
de Oliveira, solicitando “solicitar ao município que estude a possibilidade
de se fazer um trabalho de combate e prevenção da leishmaniose,
especialmente no distrito de Imbiruçu, onde a incidência é maior no
município e nas demais localidades onde há casos”, a autora Vereadora
Malvina manifestou em favor de sua solicitação, onde seu maior objetivo
seria um trabalho de conscientização, disse ainda que reconhecia o
trabalho sério realizado pela equipe de Epidemiologia nas localidades
citadas. Vereador Adir manifestou aplausivo com a Nobre Colega Malvina
e informou que já havia procurado o enfermeiro Michel e enfermeira
Renata para discutir sobre o assunto, porque esta, seria sua preocupação
também. Vereadora Nelia Eterna manifestou sua preocupação, já teria se
manifestado com os responsáveis e mencionou das dificuldades no combate
ao mosquito transmissor, devido às lavouras e matas, onde eles ficam.
Informou também que o médico, Enfermeira e Agentes do PSF já fazem
trabalho de conscientização, apesar das dificuldades deste mal que assola a
comunidade. Colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Leitura do Pedido de Providência de autoria
da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira solicitando “mudar trecho de estrada
na propriedade do Senhor Aldair Estevão de Souza no Córrego Cabeceira
da Boa Esperança, divisa com propriedade do Senhor João Carlos Fidelis e
Américo, fazer reabertura nas estradas das proximidades e substituir um
cano que faz escoamento de água na propriedade do Senhor Guanair por
manilhas 040 ou 060”, a autora Vereadora Nelia Eterna justificou a partir
do anseio dos moradores que necessitam desta benfeitoria,
aproximadamente vinte e cinco famílias. Contou com o apoio dos Nobres
Colegas e do Poder Executivo. Colocou o Pedido em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. E leitura do Pedido de Providência de
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autoria do Vereador Carlos Henrique de Freitas Clemente solicitando
“construir ponte de madeira na propriedade do Senhor Ubaldino Godinho,
divisa com propriedade do Senhor Antenor Tormentino, no Córrego São
Geraldo, Distrito de Humaitá”, o autor Vereador Carlos Henrique
manifestou em favor de sua solicitação, ressaltou que, seria muito bom uma
ponte de cimento, reconhece as limitações do município, uma ponte de
madeira já atenderia as necessidades para as pessoas transitarem com mais
segurança. Vereador Reinaldo parabenizou ao Nobre Colega e informou ao
Presidente que havia caído uma ponte no setor de Ocidente sentido Prata,
pediu que o mesmo intercedesse, porque a mesma seria de grande valia.
Imediatamente o Presidente Washington solicitou ao Líder do Governo
Vereador Juarez que informasse o Prefeito e Secretário de Obras. Colocou
o Pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Pronunciou com anuência do Plenário Vereador Dary Piloto Coelho, em
nome dos moradores de Ponte Alta, solicitou que fossem substituídas as
lâmpadas queimadas da quadra, para que pudessem usá-la com maior
segurança. Informou que estaria manifestando o desejo de duas pessoas no
sentido de que fosse instalada uma pia para lavar as mãos e banheiro na
parte externa do Pronto Socorro Municipal, enquanto esperam atendimento.
Justificou ainda que na parte interna exista banheiro e pia no momento o
acesso é difícil devido à pandemia. Solicitou que o Líder do Governo
intercedesse junto ao órgão competente do município e Hospital São
Vicente de Paulo. Vereador Eliezer Vieira solicitou que fosse instalado
bebedouro na Praça Benedito Valadares para atender as pessoas que ficam
horas e horas nas filas de bancos e loteria. Esgotado os assuntos pautados, o
Presidente Washington informou que a próxima sessão seria no dia
quatorze de outubro, horário regimental. Encerrou-se às 15h40min horas
sob a proteção de Deus, chamada final presente todos relacionados no
início desta sessão. Ó áudio desta sessão se encontrava publicado na página
da Câmara. 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 trinta dias do mês
de setembro do ano dois mil e vinte.
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