Ata Sucinta da (5ª) quinta 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 vinte e oito de abril 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
e Washington Torres Hubner de Medeiros. Não compareceu Vereador
Sebastião Balbino Martins. Comprovada a presença dos (10) dez
Vereadores no ato da chamada, Presidente Juarez, declarou aberta a Sessão,
sob a proteção de Deus, solicitou leitura Bíblica Eclesiástico, capítulo dois,
versículos um a três, proclamados pelo Vereador Eliezer Vieira Machado
Filho. Fez-se leitura da ata da Sessão anterior, colocou em discussão, e
votação, aprovada pelos presentes com direito ao voto. Em seguida
Presidente Juarez se desculpou com os ouvintes pelo atraso, estavam em
reunião com o Secretário Municipal da Educação. Passou a Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 12/2021 que “Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Acompanhamento Social do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento as Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação- CACS/FUNDEB”, de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência. Após apresentação Vereador Dary Piloto Coelho,
solicitou que fosse consultado a Soberania do Plenário a dispensa do
referido Projeto de Lei e votá-lo nesta sessão. Imediatamente Presidente
Juarez indagou a todos. Vereador Washington disse que seria favorável,
parabenizou a humildade e sinceridade do Secretário Deivinho, uma vez
que o Projeto estaria sendo cogitado desde janeiro, pela pouca experiência
veio de última hora. Disse ainda que nos anos anteriores ouviu o atual
Prefeito dizer nesta Casa que projeto de última hora é projeto de falcatrua.
Hoje o Projeto de falcatrua é de sua autoria. Todos manifestaram
favoráveis, o mesmo retomaria no momento oportuno. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 13/2021 que “Dispõe sobre a
denominação da Rua F no loteamento Demerval Costa, Bairro Pedra Bonita
nesta cidade e contém outras providências” autoria dos Vereadores Malvina
Quintão de Oliveira, Nelia Eterna de Oliveira, Julio Cesar de Oliveira,
Ronivaldo José de Assis, Dary Piloto Coelho, Juarez Calixto da Silva e
Reinaldo Luiz da Silva em regime de urgência. Após apresentação,
Vereadora Nélia Eterna, solicitou consultar o Plenário em sua soberania, a
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dispensa de parecer no referido Projeto e votar nesta sessão. Em vista de
que todos manifestaram favoráveis, o mesmo retomaria no momento
oportuno. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 14/2021 que
“Dispõe, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal, § 7º do art. 88
da Lei Orgânica Municipal, sobre a revisão geral da remuneração dos
Servidores da Câmara Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências” com a correção a pedido do Vereador Eliezer Vieira
Machado Filho, autoria da Mesa Diretora em regime de urgência. Após
apresentação Vereador Washington num tom de descontração disse ao
Vereador Eliezer que a ausência do atual gestor, mostra a presença da
distância do ausente que não estaria conosco mais. Vereador Dary Piloto,
solicitou a Presidência desta Casa que consultasse o Plenário em sua
soberania a possibilidade de dispensar o parecer na referida matéria ora
apresentada, votar ainda nesta sessão, todos manifestaram favoráveis. O
mesmo retomaria no momento oportuno. Conforme dispensa de pareceres
nos Projetos de Lei, ora apresentados, retomou o Projeto de Lei nº 12/2021,
colocou-o em discussão e votação única, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Retomou o Projeto de Lei nº 13/2021, colocou em
discussão, após leitura da justificativa a pedido da autora, colocou-o em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Retomou o Projeto
de Lei nº 14/2021, colocou-o em discussão, Vereador Dary Piloto,
justificou que seria correção salarial dos funcionários desta Casa adquirido
por lei, e não dos Vereadores. Colocou em votação única, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Passou as discussões e votações das
proposições como seguem: De acordo com o art. 28 do Regimento Interno,
conduziu os trabalhos o Vice Presidente Julio Cesar, que solicitou leitura
de dois Pedidos de Providência de autoria dos Vereadores Juarez Calixto da
Silva, Dary Piloto Coelho e Washington Torres Hubner de Medeiros
solicitando “mudar o fechamento do portão do Cemitério da Paz para correr
paralelo ao muro do mesmo, evitando obstruir a garagem da casa ao lado” e
“concluir o calçamento da Vila do Distrito de Santa Rita e dos Povoados
de Santa Maria e Santa Efigênia com instalação de rede pluvial adequada”
O autor Vereador Juarez manifestou em defesa às duas solicitações que
externam os anseios do povo. Visou a necessidade de que fosse mudado o
sistema do portão de acesso ao Cemitério da Paz, para não atrapalhar o
morador próximo ao cemitério. Da mesma forma a conclusão do
calçamento se faz necessário. Vereador Dary Piloto manifestou aplausivo
com o Nobre Colega, por se tratar de solicitações de grande valia. Pela
mesma forma Vereador Washington, agradeceu o espaço na presente
solicitação, esperançoso de que fosse realizado. Colocou os pedidos de
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providência em votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto.
Presidente Juarez retomou a pauta solicitou leitura de dois Pedidos de
Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho,
solicitando “seja estudado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal a
possibilidade de realizar a correção do salário de todos os funcionários da
Prefeitura Municipal de Mutum de acordo com o piso salarial de cada
categoria” e “fazer desvio da água do Córrego Morada da Chácara na altura
da residência do Senhor Genúsio, fundos com propriedade do Senhor
Ronaldo Coutinho, em direção ao trevo até desaguar no Rio Mutum, com
instalação de manilhas 0100, sendo 2 manilhas paralelas, assim evitará o
excesso de água que causa enchentes nas casas que ficam nas margens do
Córrego Morada da Chácara”, o autor Vereador Eliezer Vieira Machado
Filho manifestou que a correção salarial seria em benefício a algumas
categorias que estariam defasadas. Com relação ao segundo pedido,
explicou minuciosamente a necessidade do mesmo para a referida
localidade, com a execução evitaria muitos problemas para os moradores
daquela localidade. Vereador Dary parabenizou o Nobre Colega pelas
solicitações, é conhecedor da necessidade, considerou ainda que teria
votado pela correção dos funcionários desta Casa. Vereadora Malvina
Quintão parabenizou o Nobre Colega pela correção salarial. Justificou que
teria aprovado Pedido de Providência de sua autoria no dia dezoito de
fevereiro solicitando que fosse efetuado revisão geral anual para todos os
funcionários públicos, entendia que seria o mesmo pedido. Vereador
Reinaldo, parabenizou pela iniciativa, Vereador Julio Cesar parabenizou o
autor pelas solicitações de grande valia, considerou que as manilhas 0100
não daria conta do volume de água. Seria importante um projeto feito por
um profissional, para resolver o problema. Em seguida Presidente Juarez
solicitou o Assessor Doutor Itamar que verificasse, se o Pedido apresentado
pela Vereadora Malvina Quintão seria igual o do Vereador Eliezer. Doutor
Itamar explicou que seria diferente. Colocou os dois Pedidos de
Providência em votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto.
Leitura de dois Pedidos de Providência de autoria do Vereador Reinaldo
Luiz da Silva solicitando “fazer instalação de água na Vila do Distrito de
Ocidente para as residências da rua que faz divisa com propriedade do
Senhor Clóvis Hubner França sentido fazenda do Senhor Davi Santana, nas
casas da rua do Galpão que não possuem e construção de rede de esgoto” e
“reformar e reativar o bueiro que liga o Córrego Santa Cruz no Distrito de
Ocidente”. O autor Vereador Reinaldo justificou que seria preciso olhar
com carinho para as pessoas que não estariam recebendo água em suas
casas. Quanto ao bueiro, já existia há mais de quarenta anos, a comunidade
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estaria pedindo para reativá-lo por ser uma estrada de mais livre acesso.
Vereador Washington indagou ao Vereador Reinaldo se seria bueiro ou
passador de animal na propriedade do falecido Lira. Continuou dizendo que
se tratava de um passador de animal particular. Visou a necessidade de que
a Prefeitura fosse até o proprietário, porque se tratava de estrada centenária,
contribui para as pessoas desviar de dois morros muito ruins no período das
chuvas. Sendo passador de animal, é particular, de responsabilidade do
proprietário, seria viável o município intervir, para que seja corrigido, eles
interditaram a estrada. Vereador Eliezer disse que seria conhecedor da
situação, de fato, Vereador Washington estaria correto em suas colocações.
Informou que Senhor Geraldo Florindo teria doado madeira, seria
necessário apenas serrar. Como ele achava que o Nobre Colega já teria
feito entre trinta e quatro a trinta e seis pontes, ele estaria disposto a ajudar
o Nobre Colega a finalizar este serviço, Vereador Reinaldo disse que teria
sido procurado por algumas pessoas dizendo que não era para mexer e
respeitar o proprietário. Caberia ao Secretário tomar as providências, para
isto ele seria pago. Vereador Washington perguntou ao Vereador Reinaldo
se o proprietário teria pedido que ele não mexesse. Respondeu Reinaldo,
que ele teria falado para deixar como estava, a não ser que o Secretário
fosse mexer. Ele cobrou na gestão do Secretário Lenir nada foi feito, nem
de um lado e nem do outro, as pessoas continuam cobrando. Vereador
Washington mencionou que se tratava de situação difícil, a referida estrada
seria centenária construída pelos moradores, não seria justo um proprietário
sobressair aos interesses do povo. Parabenizava o Nobre Colega pela
preocupação com as estradas, sentia muito em dizer que quando a gente
abre mão do interesse coletivo a gente estaria sendo covarde com a
sociedade. Presidente Juarez manifestou que a Prefeitura é proibida de
fazer serviços particular, incentivou aos Nobres Colegas serem taxativos
nesta resposta. Colocou os pedidos em votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Vereador Washington disse que embora os pedidos já
tivessem aprovados, gostaria de explanar mais um pouco do assunto.
Presidente Juarez disse que poderia ficar à vontade. Vereador Washington
disse que mediante explanação que o Presidente fez a sociedade iria ficar
sem o bueiro, porque a prefeitura não poderia agir. O Vereador não vai
porque é amigo do proprietário e a sociedade que são de duzentas a
trezentas famílias vai ficar nesta situação. Alguém teria que tomar uma
atitude, se não é o Vereador que fez trinta e seis pontes, que seja a
prefeitura ou esta Casa. Solicitou que o Presidente oficializasse a
Prefeitura, que ela vá ao Ministério Público e mostre a situação que a
comunidade estará vivenciando. Presidente Juarez disse já teria sido
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procurado pelo Vereador Reinaldo para ir atrás de uma máquina que estava
fazendo serviço particular. Os Vereadores precisam ter conhecimento de
suas solicitações. Por mais uma vez Vereador Washington se colocou à
disposição para assinar no Ofício direcionado ao Prefeito sobre a situação,
deixando aberto aos demais. Não seria justo deixar o Nobre Colega
Reinaldo numa situação confortável e colocar a comunidade numa situação
desconfortável. Presidente Juarez disse que faria o Ofício com prazer.
Vereador Reinaldo justificou que teriam entendido errado, não se tratava de
local particular. Vereadora Malvina sugeriu ir até o proprietário e pedir
autorização. Vereador Dary Piloto, disse que conhecia a realidade,
mediante colocações iria abster seu voto. Da mesma forma Vereador
Eliezer, iria abster seu voto por se tratar de obra particular. Se o Nobre
Colega precisasse de ajuda, uma vez que teria ganho a madeira e algumas
máquinas ele já teria contratado. Apesar dos Vereadores Dary Piloto e
Eliezer Vieira manifestar abstenção de seus votos, o Pedido de Providência
já teria sido votado por unanimidade anteriormente. Presidente Juarez
informou que o Pedido de Providência já teria sido votado não caberia mais
votação. Leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Dary
Piloto Coelho e Juarez Calixto da Silva, solicitando “na Vila do Distrito de
Centenário: - aumentar a área do cemitério, murar e concluir o calçamento
do morro de acesso ao mesmo. – Realizar operação tapa-buracos nas ruas
que possuem pavimentação asfáltica e que se fizer necessário; e – construir
4(quatro) quebra-molas: em frente a UBS, em frente à Escola Estadual
Álvaro Scherre, próximo ao comércio do Senhor José Louzano e paralelo à
residência da Senhora Joana”, o autor Vereador Dary manifestou a extrema
necessidade das solicitações, para Centenário, estaria atendendo os anseios
da comunidade com relação ao cemitério e o morro de acesso. Visou ainda
que o asfalto estaria cheio de buracos, bem como os quebra molas iria
inibir os motoqueiros que transitam em alta velocidade. Vereador Juarez
manifestou em favor das solicitações por ser conhecedor da realidade.
Colocou o pedido de providência em votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Vereador Ronivaldo, solicitou retirada de um Pedido
de Providência conforme pauta, e fez-se leitura de um pedido de
Providência de autoria dos Vereadores Ronivaldo José de Assis, Naeste
Gomes da Silva, Eliezer Vieira Machado Filho, Malvina Quintão de
Oliveira e Julio Cesar Augusto solicitando “construir quebra-molas
alongado com faixa de pedestre identificada na Rua Gumercindo Ribeiro
entroncamento com a Rua Doutor Humberto Soares de Souza iniciando na
loja do Celinho do Wantuil até a Rodoviária”. O autor Vereador Ronivaldo
disse que via a necessidade deste quebra molas devido a extensão da rua, se
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fazia necessário também, a identificação na faixa de pedestres para facilitar
a passagem até a rodoviária. Vereadores Julio Cesar e Washington
agradeceram o espaço, apesar de perceberem que o quebra molas não
agrada a todos, se faz necessário nesta localidade. Colocou o Pedido de
Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Leitura de dois Pedidos de Providência de autoria da Vereadora Nelia
Eterna de Oliveira e demais Vereadores, solicitando “patrolar todas as
estradas do Distrito de Imbiruçu e Humaitá, começando pelas estradas
secundárias e finalizar na estrada principal” e “adquirir e instalar uma
bomba dosadora de cloro na caixa d’agua de distribuição as residências da
Vila do Distrito de Humaitá e manter no local um kit para análise do cloro
assegurando água de qualidade”, a autora Vereadora Nélia Eterna
mencionou que se tratava de duas solicitações de grande relevância. Se
fazia necessário água tratada com o clorador, para o consumo dos
moradores de Humaitá e melhorias nas estradas secundárias, sobretudo no
período das colheitas. Considerou que a estrada principal estaria ótima.
Vereador Dary Piloto parabenizou a Nobre Colega pela feliz iniciativa. A
região de Centenário, Vala do Batista e adjacentes também precisam de
patrolamento. Sugeriu que, para resolver o problema das estradas no
município seria necessário alugar mais patrols. Informou que em Caratinga
existe a Empresa Amok, que aluga máquinas por valor acessível.
Vereadora Malvina Quintão agradeceu o espaço, de fato o povo de
Humaitá clamam por melhoria no abastecimento de água tratada. Vereador
Reinaldo disse ser conhecedor da realidade. Teria ajudado a comunidade
para que pudessem transitar. Disse ainda que suas solicitações não foram
atendidas pelo atual gestor. Vereador Eliezer Vieira agradeceu o espaço,
justificou que teria oficiado ao Executivo para plainar a área na parte alta,
já teria feito para construir um reservatório. Disse que iria ver se
conseguiria reunir ainda neste dia com Prefeito para sugerir que o mesmo
alugasse as máquinas, conforme palavras do Vereador Dary Piloto. Diante
da equipe de máquina que o Nobre Vereador Reinaldo falou que estava por
vir doze trator, não sabia quantos caminhões, acreditava que o Executivo
não iria achar ruim, se ele tivesse realizado o trabalho. Com relação a água
de Humaitá, o tratamento, se faz necessário. Mediante conversa com o
Engenheiro, este informou que precisava de tratamento igual de Mutum,
para chegar nas casas e o povo consumir. Vereadores Julio Cesar agradeceu
o espaço, louvou o trabalho em parceria. Vereador Washington
parabenizou e agradeceu a parceria da Nobre Colega, que estaria sempre
preocupada com o bem estar da comunidade. Disse para o Vereador Eliezer
que teria visto áudio dele circulando nas redes sociais, que teria resolvido o
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problema da água em Humaitá, pediu-o que explicasse para Casa.
Respondeu Eliezer que em alguns distritos igual Ocidente, teria feito
limpeza no poço. Outro local foi Imbiruçu. Teria ido resolver os problemas
de Humaitá, percebeu que era muito pior do que esperava, era excesso de
ferro na água. Continuou perguntando Vereador Washington, naquele
vídeo o Senhor publicou que iria resolver o problema, qual seria sua
intenção, distribuir água para comunidade, naquele tanque de lona. O
Senhor fez ou queria fazer. Obteve resposta do Vereador Eliezer, que sua
intenção seria resolver o problema a curto prazo, quando foi informado
pelo Engenheiro que não podia como havia idealizado, teria que ser uma
caixa de alvenaria. Então Vereador Washington indagou se ele iria
solucionar o problema com lona sem o aval do Engenheiro. Respondeu que
foi informado pelo engenheiro que teria que ser uma caixa de alvenaria.
Disse Vereador Washington que sentia feliz, porque teria reconhecido que
estaria errado. Informou o Líder do Governo Ronivaldo, que levará as
informações para o Chefe do governo. Vereadora Nelia Eterna disse que
Vereador Eliezer foi feliz em suas colocações. Aprendeu com seus pais que
às vezes é melhor ficar calado do que falar besteira. Sempre respeitou esta
Casa, como a Casa do povo, a Casa de Leis. Oportunamente agradeceu a
população por estar aqui pela terceira vez. Gostaria de falar mais sobre a
água de Humaitá. Disse para o Vereador Eliezer que gostaria que se
desculpasse com a Comunidade de Humaitá. Quando vocês falam em
corrupção, acusam as pessoas de corrupto, faturamento de obras e muitas
outras coisas. Ouviu muito estas colocações na gestão passada. Uma coisa
não justifica a outra. Continuou dizendo que sua atual preocupação seria
com o que tem falado a seu respeito, como mulher pública, suporta as
pancadas. Ao mesmo tempo se preocupa com o companheiro Vandinho
Lopinho. Estaria rodando áudios que ela teria se juntado a ele e não teria
deixado o Nobre Colega fazer a caixa d’água, como exibiu no vídeo em
redes sociais. De fato teria ido no local fiscalizar, e deparou com a situação.
Teria oficiado ao Prefeito solicitando laudos do engenheiro e do meio
ambiente. Foi quando deparou que a área já se encontrava limpa. Foi
atendendo solicitação da comunidade. Nesta ocasião não teria se
encontrado com Vandinho. Já teria visto caixas da forma que estaria
fazendo para colher água de chuvas e não para consumo humano.
Oportunamente distribuiu para os colegas cópia do ofício que teria
encaminhado ao Prefeito. Pediu ao Nobre Colega respeito porque mentira é
corrupção, a mentira só dura até que a verdade apareça. Se colocou à
disposição da comunidade para somar esforços em favor da comunidade de
Humaitá. Colocou os dois Pedidos de Providência em votação, aprovados
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pelos presentes com direito ao voto. Leitura de dois Pedidos de Providência
de autoria dos Vereadores Naeste Gomes da Silva e Ronivaldo José de
Assis, solicitando “manilhar o córrego ou fazer ponte de cimento e concluir
o calçamento da Rua João Luiz que liga a Rua Almezinda da Silva, na Vila
do Distrito de Imbiruçu” e “ampliar/aumentar a área do cemitério da Vila
do Distrito de Imbiruçu, aumentar um lado do muro e fazer calçamento na
rua que dá acesso ao mesmo, com a máxima urgência”, o autor Vereador
Naeste manifestou a necessidade das duas solicitações que fazem
necessárias para as localidades mencionadas. Contou com o apoio dos
Nobres Colegas na aprovação e o Chefe do Executivo na execução.
Colocou os dois Pedidos em votação, aprovados pelos presentes com
direito ao voto. Leitura do Pedido de Providência de autoria da Vereadora
Malvina Quintão de Oliveira, Nélia Eterna, Júlio Cesar e Ronivaldo José ,
solicitando “que o Executivo Municipal efetue o pagamento em caráter
excepcional e emergencial da insalubridade em grau máximo de 40% à
todos os profissionais de saúde municipais que atuam no Pronto Socorro e
demais da linha de frente no enfrentamento da COVID-19”, a autora
Vereadora Malvina manifestou aplausiva com a oportunidade de estar
intercedendo pelos profissionais da saúde que se desdobram em favor do
próximo. Continuou dizendo que o Prefeito foi Vereador por oito anos, é
conhecedor da necessidade da classe. Colocou o Pedido de Providência em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Pronunciou com
anuência do Plenário Vereador Dary Piloto Coelho, o mesmo indagou ao
Presidente Juarez se teria feito contato com o DER. Obteve resposta que
teria feito contato com pessoas do PV, não teria resposta. Disse que a partir
desta data estaria contactando. Vereador Eliezer informou que estaria
vendo nas redes sociais uma possível fraude de desvio com medicamento
do COVID, obteve informações da secretária da saúde, não aconteceu
fraude. Vereador Washington disse que teria recebido informações
incompletas da secretária da saúde. Faltaram nomes dos vacinados. Seriam
exibido fotos dos vacinados nas redes sociais. Enquanto não obtiver nome
dos vacinados serão taxados de fraudes. Se não podem expor, gera dúvida
que tem algo errado. Vereadora Malvina Quintão informou que a Secretária
da Saúde e Michel disseram que não podem expor as pessoas. Quem quiser
relação que façam via Ministério Público. Disse Washington que não
estariam julgando nenhum profissional. Seria cobrança da sociedade que
querem transparência. Vereador Reinaldo Luiz também solicitou a listagem
dos vacinados, não obteve. Teria informações que o Vice Claudinei e sua
família teria vacinado. Com relação a reunião com o DER em Lajinha,
acreditava que o Prefeito de Mutum juntamente com o Vereador
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solicitaram benefícios para Lajinha, porque Mutum não recebeu nada.
Vereador Eliezer solicitou para Vereador Reinaldo citar os nomes.
Vereadora Nelia Eterna convidou os demais Colegas a confeccionar o
oficio, assinado por todos e entregar no Ministério Público. Washington
disse que a Secretária da Saúde deveria no mínimo dar esta transparência,
seria debate de extrema relevância. Presidente Juarez solicitou ordem no
debate, estavam perdendo o controle. Por mais uma vez Vereador Eliezer
disse que teria informações, não teria irregularidades, poderia dar cópia.
Com relação a fala do Vereador Dary sobre o asfalto, viu nas redes sociais
o Nobre Colega Vereador Reinaldo, teria achado até importante, o áudio
onde ele cita que iria fazer uma ministração em Brasília, se alguém
quisesse acompanhá-lo ficasse a vontade. Sugeriu que olhasse com carinho,
porque Brasília é o Presidente da república, precisamos do Governador em
primeiro lugar, estaria junto para somar. Não havendo nada mais a discutir,
Presidente Juarez agradeceu aos ouvintes da Cultura FM, informou que a
próxima sessão seria no dia doze de maio, horário regimental. Encerrou-se
às 16h57min, sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos
relacionados no início desta Sessão. E ainda, o áudio na íntegra 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 vinte e oito dias do mês de abril do ano dois mil e vinte
e hum.

9

