Ata Sucinta da (13ª) décima terceira 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 quatorze de outubro 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: 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. Senhor Presidente informou que o Vereador Adir Fidelis de
Oliveira não havia comparecido, não teria comunicado, acreditava
que teria motivo justo, porque é pontual nas reuniões da Câmara.
Comprovada a presença dos (10) dez Vereadores no ato da chamada
o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, sob a proteção de
Deus, manifestou o carinho desta Casa com o aniversariante
Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, num breve relato pediu a
todos que fossem prudentes neste período eleitoral, evitassem
palavras ofensivas, que mantivessem o respeito e amizade uns com
os outros, independente de sigla partidária. Em seguida fez-se leitura
da Palavra de Deus, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo um,
versículos três e quatro, proclamados pelo Vereador Carlos Henrique
de Freitas Clemente. Fez-se leitura da ata da Sessão anterior, colocou
em discussão e votação nominal, aprovada sem ressalvas. Após a
aprovação da ata o Vereador Eliezer solicitou a palavra no momento
oportuno. Retomando a pauta, Vereador Dary Piloto solicitou ao
Senhor Presidente que consultasse o plenário em sua soberania a
viabilidade de incluir na ordem do dia o Projeto de Lei nº 28/2020 de
sua autoria. Após indagar a todos, obteve resposta favorável. Passou
a primeira apresentação do Projeto de Lei nº 24/2020 que
“Estabelece proposta Orçamentária, estimando a Receita e fixando a
Despesa do Município de Mutum para o exercício de 2021” de
autoria do Executivo Municipal, encaminhado para análise da
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, de acordo
com o artigo 221 do Regimento Interno. Primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 25/2020 que “Dispõe sobre a denominação de ruas,
avenida e bairro no loteamento Terra Nova II nesta cidade e contém
outras providências”, de autoria dos Vereadores Tarciso Correa de
Oliveira, Nélia Eterna de Oliveira e Malvina Quintão de Oliveira em
regime de urgência, após apresentação, Vereador Juarez Calixto
solicitou dispensa de parecer e votar nesta sessão, que foi aceita
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pelos demais Pares desta Casa. Primeira apresentação do Projeto de
Lei nº 26/2020 que “Denominar-se-á “Capela Velório Quinzinho
Lúcio”, a Capela Velório Municipal situada no interior do Cemitério
da Paz, nesta cidade de Mutum e dá outras providências”, autoria dos
Vereadores Tarciso Correa de Oliveira, Nelia Eterna de Oliveira e
Malvina Quintão de Oliveira em regime de urgência. Após
apresentação Vereador Paulo Antonio Alves solicitou dispensa de
parecer que foi aceita pelos demais Colegas. Primeira apresentação
do Projeto de Lei nº 27/2020 que “Dispõe sobre a denominação de
rua no Loteamento Recanto dos Pássaros nesta cidade e contém
outras providências” de autoria dos Vereadores Malvina Quintão de
Oliveira e Tarciso Correa de Oliveira em regime de urgência. Após
apresentação Vereadora Nelia Eterna, solicitou dispensa de parecer
que foi aceita pelos demais Colegas. Primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 28/2020 que “Denominar-se-á ponte Wany
Frossard Scherre, a ponte situada no Distrito de Centenário, sobre o
Rio São Manoel, popularmente conhecida como ponte do Valdemar
Scherre” de autoria do Vereador Dary Piloto Coelho em regime de
urgência. Após apresentação Vereador Eliezer solicitou dispensa de
parecer que foi aceita pelos demais Colegas. Presidente Washington
retomou os Projetos de Lei ora apresentados, com dispensa de
Parecer. Reapresentou o Projeto de Lei nº 25/2020, posto em
discussão, o autor Vereador Tarciso Correa num breve relato,
apresentou os nomes das pessoas que seriam agraciadas com as
denominações das respectivas ruas do loteamento Terra Nova II. São
eles: Rua João Batista da Silva, Rua Armindo Damacena, Rua Edio
Cordeiro da Silva, Avenida José Vitor, Rua Raimundo Nonato da
Silva, Rua Antonio Apolinário da Costa, Rua Claudemira Dias
Cardoso Cabral, Rua Roque Ferrari e Bairro Terra Nova. Tratava de
pessoas idôneas e merecedoras deste reconhecimento. Colocou o
Projeto de Lei em votação única, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Reapresentou o Projeto de Lei nº 26/2020, posto em
discussão, o autor Vereador Tarciso Correa, manifestou num breve
relato quem teria sido Quinzinho Lucio e seus feitos. Se tratava de
uma pessoa simples, mas, de um caráter invejável, pelos seus feitos
foi merecedor deste reconhecimento. Vereadores Dary Piloto, Nelia
Eterna, Juarez Calixto parabenizaram o autor pela escolha, uma vez
que o agraciado seria merecedor deste reconhecimento. Após
discussão colocou o Projeto de Lei em votação única, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Reapresentou o Projeto de Lei nº
27/2020, posto em discussão, a autora Vereadora Malvina Quintão
manifestou sua alegria com a oportunidade de denominar a referida
rua e homenagear Pastor Marcos. Congrega na igreja pela qual ele
2

foi Pastor e muito querido por todos. Sentia honrada com a
oportunidade. Vereador Tarciso fez jus às palavras da Nobre Colega
Malvina, reafirmando que Pastor Marco foi muito estimado pelo
povo mutuense. Colocou o Projeto de Lei em votação única,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Retomou o Projeto de
Lei nº 28/2020, posto em discussão, o autor Vereador Dary Piloto,
em poucas palavras disse quem teria sido Dona Wany para esta
localidade. Esposa do Senhor Valdemar Scherre, por inúmeras vezes
passou por esta ponte, sua família foi parceira, sempre que
necessário doava madeiras para esta ponte, sempre colaborou com a
localidade. Considerou ainda que Dona Wany foi uma pessoa muito
querida, humilde, mãe, esposa e amiga, merecedora deste
reconhecimento. Vereador Eliezer manifestou seu apoio com o
Nobre Colega Dary, disse que conhecia muito bem a necessidade
desta ponte para aqueles que transitam pela localidade, teria filmado
inúmeras vezes a pedido do povo. Colocou o Projeto de Lei em
votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Passou a discussão e votação das proposições como seguem. Leitura
do Pedido de Providência de autoria da Vereadora Nélia Eterna de
Oliveira, solicitando “reformar ponte de madeira ou construir de
cimento, a ponte localizada no Córrego Boa Esperança, distrito de
Imbiruçu, propriedade do Senhor José Alexandre, divisa com
saudoso Senhor José Garcia”, a autora Vereadora Nélia num breve
relato descreveu a necessidade da referida ponte, para facilitar o
tráfego, contou com a atenção do secretário de Obras, oportunamente
solicitou ao Líder do Governo que intercedesse junto ao Poder
Executivo. Colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Conforme contido na pauta a
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira, solicitou a retirada de seu
pedido de providência de pauta. Pedido de Providência de autoria
dos Vereadores Juarez Calixto da Silva e Washington Torres Hubner
de Medeiros solicitando “construir a Praça denominada Pôncio e
Costa, no Loteamento Jardim da Ponte com instalação de
iluminação, bancos, passeios, calçadas e jardins na mesma”, o autor
Vereador Juarez reforçou a valia da presente solicitação para a
referida localidade, considerou ainda que valorizaria e embelezaria o
local. Vereador Reinaldo parabenizou o Nobre Colega e solicitou ao
Líder do Governo que intercedesse junto ao órgão competente no
sentido de realizar melhorias na pracinha de Ocidente. Vereador
Eliezer parabenizou o autor pela iniciativa e Presidente Washington
agradeceu ao Nobre Colega pela parceria e colocou o pedido de
providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Esgotado os assuntos pautados, pronunciou com anuência do
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plenário o Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, informou que
havia deixado sobre a mesa de cada Vereador o Ofício nº 011/2020
direcionado ao representante do Ministério Público Doutor Gustavo
Vilaça de Carvalho expondo Comunicado Informativo requerendo a
fiscalização do candidato às eleições de 15/11/2020 Senhor Evandro
Neves Barbosa (Vandim Lopim), ele teve acesso as atas de reuniões
do Conselho Municipal Desenvolvimento Rural Sustentável e consta
que o mesmo ainda é o Presidente, quando teria que ter afastado para
concorrer às eleições. Não estaria falando mal do candidato, seria
este uma ótima pessoa, lamentou o fato, mas teria sido procurado e
como funcionário do povo, não poderia ficar calado. Vereador
Reinaldo agradeceu ao Secretário de Obras pela ponte em Ocidente.
Vereador Tarciso Correa mencionou sobre o calçamento da rua que
dá acesso ao cemitério de Roseiral, solicitação de sua autoria sendo
realizada, de grande valia, o povo estava muito satisfeito.
Mencionou ainda, que graças a uma Emenda Parlamentar, destinada
pelo Deputado Reginaldo Lopes para pavimentação, muitas ruas da
cidade e distritos estariam sendo calçadas. Vereador Juarez
agradeceu a administração pelas melhorias referente a iluminação.
Oportunamente solicitou melhorias na iluminação da rua da Praia e
ao Secretário da Cidade solicitou que fosse feito limpeza nos bueiros
antes das chuvas. Vereador Carlos Henrique mencionou sobre o
Morro do Cemitério de Roseiral, obra de grande valia que estaria
coroando os outros calçamentos ali realizados, teria sua investidura.
Oportunamente solicitou ao Senhor Presidente que oficiasse ao Setor
de Projetos da Prefeitura, solicitando informações como estaria o
andamento do calçamento do morrão em Humaitá, fizeram a
terraplanagem, iniciou a obra e parou, seria uma emenda destinada
pelo Deputado Mario Heringer, estaria aguardando uma resposta.
Vereador Dary Piloto, com relação à iluminação, em Lajinha do
Mutum, próximo a casa do Senhor Adão, existe um poste que precisa
de haste e lâmpada, existem também várias casas que ainda não tem
energia. Agradeceu ao Secretário de Obras pelos serviços realizados
na Comunidade dos França. Rebaixamento do morro e aterro num
trecho no Senhor Sebastião Machado. E reabertura da estrada e
rebaixamento do morro no Wallace Florindo perto do Senhor
Antonio Moreira na estrada que dá acesso a Imbiruçu. Informou ao
Líder do Governo que ainda não teria instalado a pia no Pronto
Socorro. O Líder do Governo Vereador Juarez respondeu que estaria
dependendo da Copasa colocar padrão no local. Presidente
Washington, agradeceu ao Secretário de Obra Lenir pela caixa
d’agua que foi instalada na Vila Hubner, ao Senhor Heder que tem
tido esforço diferenciado, sua dedicação estaria sendo expressiva, e a
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todos os envolvidos naquela obra. Agradeceu pela continuação das
obras do morro de Ocidente. Vereador Eliezer solicitou concluir o
calçamento na rua da Vila Capitão Fonseca próximo a Casa do
Senhor Jose Garcia, trecho de doze a quinze metros. Com relação a
Vila Hubner esteve no local pode dar sua colaboração no exame do
solo, na perfuração do poço, encontraram água de boa qualidade.
Esgotado os assuntos pautados o Presidente Washington informou
que a próxima sessão seria no dia vinte e oito de outubro, dia do
funcionário público, ponto facultativo, de comum acordo com todos
a partir da Soberania desta Casa, foi antecipada para o dia vinte e
sete de outubro, terça feira, horário regimental. Encerrou às
15h35min, sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos
relacionados no início desta sessão. O áudio na íntegra se encontra
publicado na página da Câmara Municipal. 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 quatorze dias do
mês de outubro do ano dois mil e vinte.
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