Ata Sucinta da (3ª) terceira Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da
(1ª) primeira Sessão Legislativa da (19ª) Décima Nona Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. As quatorze horas do dia dez de março do
ano dois mil e vinte e hum, 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 Juarez Calixto
da Silva, Vice-Presidente Vereador Julio Cesar Augusto(Neneco) e
Secretário Vereador Reinaldo Luiz da Silva. Compareceram os Vereadores:
Dary Piloto Coelho, Eliezer Vieira Machado Filho, Malvina Quintão de
Oliveira, Naeste Gomes da Silva, Nelia Eterna de Oliveira, Ronivaldo José
de Assis, Sebastião Balbino Martins e Washington Torres Hubner de
Medeiros. Comprovada a presença dos (11) onze Vereadores no ato da
chamada, Presidente Juarez, declarou aberta a Sessão, sob a proteção de
Deus, solicitou a leitura Bíblica Evangelho de São João, capítulo seis,
versículos vinte e cinco a vinte e oito, proclamados pela Vereadora
Malvina Quintão de Oliveira. Fez-se leitura da ata da Sessão anterior,
colocou em discussão e votação, aprovada sem ressalvas. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 3/2021 que “Dispõe sobre a criação do
Fundo Municipal de Esportes de Mutum e dá outras providências” autoria
do Executivo Municipal, encaminhado para análise das Comissões
Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Resolução nº 02/2021
que “Dispõe sobre a concessão, o pagamento e a prestação de contas de
diárias, verba de representação e indenizações; os critérios para a
participação em cursos, congressos, eventos e missão oficial, para
Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Mutum”, autoria da mesa
Diretora, encaminhado para análise das Comissões Permanentes.
Continuando, passou-se a discussão e votação das Proposições: Leitura do
Pedido de Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira e
demais Vereadores solicitando “instalar uma extensão da Secretaria
Municipal de Transportes e Obras Públicas ou uma Subprefeitura na Vila
do Distrito de Imbiruçu, equipada com máquinas para atender as
necessidades da população de Imbiruçu, Humaitá e Ocidente”
e
“disponibilizar uma retro escavadeira para a Secretaria de Agricultura
construir caixas secas e de contenção nas pequenas propriedades dos
distritos”. A autora, Vereadora Nelia saudou os presentes e todas as
mulheres em comemoração ao dia Internacional da mulher, oito de março.
Justificou a necessidade da presente solicitação para o distrito de Imbiruçu,
uma vez que trata de localidade distante, porém muito produtiva. Frisou os
benefícios de uma retroescavadeira para prestar serviços para o pequeno
produtor. Contou com o Líder do Governo Vereador Ronivaldo para fazer
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chegar até o Chefe do Executivo a necessidade da referida solicitação.
Lembrou Vereador Washington que além de se tratar de solicitação
pertinente traria economia para os cofres públicos. Vereador Reinaldo Luiz
da Silva louvou a iniciativa da Nobre Vereadora acreditando que o mesmo
iria ajudar muito. Colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Leitura de dois Pedidos de Providência
do Vereador Dary Piloto Coelho solicitando “dar continuidade e concluir a
construção da ponte Wany Frossad – ponte do Senhor Valdemar Scherre,
sobre o rio São Manoel em Centenário,” e “concluir a construção da creche
no Bairro Terra Nova, saída para Ponte Alta”. O autor Vereador Dary em
relação à primeira solicitação, disse, que se tratava de ponte necessária para
Centenário, a gestão anterior iniciou a obra não foi concluída, por ser de
extrema necessidade, contou com a atual gestão. Quanto a segunda
solicitação, se tratava da creche iniciada na gestão anterior, muito iria
beneficiar as mães que precisam trabalhar, agradeceu a administração pela
continuidade da obra. Colocou os dois pedidos em votação, aprovados
pelos presentes com direito ao voto. Leitura de um Pedido de Providência
de autoria dos Vereadores Malvina Quintão de Oliveira, Nelia Eterna de
Oliveira, Reinaldo Luiz da Silva, Julio Cesar Augusto e Sebastião Balbino
Martins, solicitando “criar o canil Municipal, construir local para seu
funcionamento em área a ser doada ao município, disponibilizar servidor
para as atividades do mesmo e implantar programa para castração de cães e
gatos, uma vez que o município possui profissional para o serviço”, a
autora Vereadora Malvina parabenizou as mulheres pelo dia Internacional
da Mulher. Defendeu os benefício da execução de sua solicitação, que visa
tirar os cães das ruas. A castração evitaria a proliferação dos animais e
consequentemente as doenças. Colocou o pedido em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Leitura do Pedido de Providência de
autoria dos Vereadores Malvina Quintão de Oliveira, Nélia Eterna de
Oliveira, Reinaldo Luiz da Silva, Julio Cesar Augusto e Ronivaldo José de
Assis, solicitando “viabilização dos trâmites legais a fim de fornecer
auxilio transporte ou ticket de desconto aos alunos do Ensino Superior, que
estudam em cidades circunvizinhas”, a autora Vereadora Malvina se
manifestou com o desejo de que sua solicitação fosse contemplada, porque
estaria atendendo os anseios de muitas pessoas que estudam em outras
cidades e já teriam que pagar as mensalidades, a ajuda no transporte
ajudaria muito. Mencionou que em outras cidades vizinhas este transporte
funcionam muito bem. Colocou o Pedido em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Leitura do Pedido de Providência, autoria do
Vereador Reinaldo Luiz da Silva, solicitando “providenciar calçamento
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para a Vila Hubner dos França, e rede de esgoto ou o que melhor atender”,
o autor Vereador Reinaldo disse que se tratava de solicitação de grande
valia, explicou minuciosamente para que todos se inteirasse do assunto.
Considerou ainda que na referida localidade existia um número
significativo de casas. Vereador Washington parabenizou o Nobre Colega
incentivando-o a fazer contato com deputados, estariam no momento
oportuno de emendas parlamentares. Colocou o Pedido em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leitura do Pedido de
Providência de autoria dos Vereadores Reinaldo Luiz da Silva e Malvina
Quintão de Oliveira solicitando “patrolamento com reabertura e
cascalhamento da estrada iniciando no Borjão sentido à Barra Mansa, até a
estrada principal de Ocidente”, o autor Vereador Reinaldo disse que se
tratava de solicitação de grande relevância para facilitar o tráfego.
Mencionou sobre a situação do morro da laje neste período crítico de
chuvas. Vereador Washington parabenizou o Nobre Colega pela sua
solicitação, informou que o calçamento do morrão seria de grande valia, já
teria oficiado ao Gestor sobre a situação. Esperava que o mesmo tomasse as
devidas providências. Vereadora Malvina mencionou quanto ao calçamento
se fazia necessário, escutava pessoas falarem sobre obras eleitoreiras. A
referida obra seria fruto de uma emenda parlamentar conquista do Nobre
Colega Washington, considerou que o Gestor passou por esta Casa, seria
conhecedor de todo processo e necessidade. Vereador Washington, disse
que de fato tratava de uma Emenda Parlamentar, o Prefeito teria que ter boa
vontade em continuar a obra. Considerava que estava tendo descaso da
atual Gestão com a população de Ocidente. Solicitou ao Líder do Governo
intervisse junto ao Executivo. Oportunamente disse ao Vereador Eliezer
que fizesse vídeos e publicasse nas redes sociais, como era seu costume.
Vereador Eliezer disse que seria conhecedor da situação, dias atrás estava
tenso, a obra seria de grande valia e a empresa não teria finalizado a obra.
Neste momento a energia acabou, em vista de não ter voltado, o Presidente
Juarez a partir da soberania do Plenário encerrou a Sessão para dar
continuidade os assuntos pautados na próxima sessão ordinária, dia
31/03(trinta e um de março) do corrente ano, horário regimental. Esgotado
os assuntos pautados Presidente Juarez agradeceu a presença dos presentes
e ouvintes da Cultura FM. Informou que o áudio na íntegra se encontrava
publicado na página da Câmara Municipal de Mutum. Encerrou-se às
15h51min, sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos
relacionados no início desta sessão. E, eu, Reinaldo Luiz da Silva, lavrei a
presente ata, que, após, lida, e, se, aprovada, deverá ser assinada, pelo
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Senhor Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto,
aos dez dias do mês de março, do ano dois mil e vinte e hum.
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