Ata da Terceira Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª) Primeira
Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (08) oito dias mês de março do ano dois mil e
dezessete, às 12 horas e 15 minutos, reuniu-se no Plenário Joaquim
Teixeira Pinto da Câmara Municipal de Mutum localizada na Rua Dom
Cavati, 391, em Mutum Minas Gerais, sob a Presidência do Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros e por mim Malvina Quintão de
Oliveira, Secretária. Pelo Livro de Presenças verificou-se o
comparecimento dos 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 Senra, Paulo Antonio
Alves, Reinaldo Luiz da Silva 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 do
Evangelho de São Mateus, capítulo oito, versículos dezoito a vinte e dois,
proclamado pelo Vereador Adir Fidelis de Oliveira. O Senhor Presidente,
saudou os presentes e ouvintes da Radio Cultura FM. Fez-se leitura da ata
da sessão anterior, posta em discussão, o Vereador Carlos Henrique
solicitou acrescentar na ata anterior o nome dos Vereadores que votaram
favoráveis aos projetos de lei números 33 e 34/2016: Presidente
Washington Torres Hubner de Medeiros (voto minerva), Tarciso Correa de
Oliveira, Juarez Calixto da Silva, Malvina Quintão de Oliveira, Nelia
Eterna de Oliveira Senra e Reinaldo Luiz da Silva. O Vereador Adir Fidelis
de Oliveira solicitou consertar a ata anterior onde o Senhor Presidente disse
que nesta Casa tem onze homens. O correto é que nesta Casa tem nove
homens e duas mulheres. Após discussão, a ata foi aprovada pelos
presentes. Seguindo, passaram-se os Oradores inscritos regimentalmente.
Usou a palavra o Senhor José Silva Ferreira, o Jairo da Santa Rita, para
expor o assunto referente à Reforma Previdenciária. O mesmo saudou os
presentes, manifestou sua alegria com a oportunidade, parabenizou as
mulheres pelo dia internacional da Mulher, tem participação ativa nos
movimentos sociais, porque tem compromisso com as pessoas, é engajado
no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e participa da Pastoral Social da
paróquia de São Manoel. Incentivou os Vereadores a reivindicar emendas
parlamentares junto aos Deputados que apoiaram em favor do município.
Disse ainda que é função do Secretariado resolver os problemas do
município e não o Vereador. O Vereador tem que defender e fiscalizar as

obras e não o seu partido. Manifestou sobre o Reforma Previdenciária,
evidenciando o nome dos deputados que votaram a favor de prejudicar a
Previdência, estão tirando o direito do trabalhador e da trabalhadora.
Concluiu sua fala reafirmando o Convite para a comemoração do dia
Internacional da Mulher no sábado dia onze de março, conforme
programação já apresentada nesta Casa, agradecido com a oportunidade. O
Vereador Dary teceu elogios com o Senhor Jairo, comparando-o com o
Saudoso Capitão, ambos sempre trabalharam em favor do social, sem visar
o financeiro, pessoas dignas e merecedoras de reconhecimento. A
Vereadora Nelia Eterna, breviou comentários, com base nas palavras do
Senhor Jairo, disse que a jornada da mulher é muito maior do que a do
homem, estão querendo cortar o direito da aposentadoria da mulher de 55
anos e igualar a dos homens, deixou sua indignação e preocupação e, se
colocou à disposição. Continuando o Senhor Presidente disse que o Nobre
Colega Vereador Dary foi muito feliz em suas palavras, porque de fato o
Senhor Jairo é uma pessoa que presta serviço social, adquiriu seus bens
com integridade total sem se beneficiar do município. Nas considerações
finais o Senhor Jairo se colocou à disposição. Continuando o Presidente
Washington informou que se encontrava presente funcionárias e
funcionários do Pronto Socorro Municipal manifestando o desejo de falar
com base na Lei Municipal nº 691/2010 pertinente a Carga Horária, já
conversaram, ele se comprometeu em oficiar ao Executivo Municipal com
o intuito de rever a situação. Continuando com a pauta, passou às
discussões e votações das proposições, como seguem: Fez-se a leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Dary Piloto Coelho,
solicitando “realizar as obras de acabamento nas vias pavimentadas na
saída para Centenário e Roseiral, construir canaletas e outros”, e pedido de
autoria dos Vereadores Dary Piloto Coelho e Nelia Eterna de Oliveira
Senra solicitando “envidar esforços para instalar água e iluminação na Rua
Éverton Coelho” o autor Vereador Dary Piloto Coelho, muito bem detalhou
as duas reivindicações, pela grandeza e valia das mesmas. Na primeira
solicitação o autor frisou a importância da obra, se não for concluída
poderá ser danificado, e, na segunda solicitação trata-se de localidade
movimentada, o povo esta aguardando ansiosos que seja colocada água e
iluminação na referida localidade. Reconhece as dificuldades, mas espera
da administração, atenção especial. A autora Vereadora Nelia eterna,
agradeceu ao Nobre Colega o espaço, também foi procurada por moradores

da referida rua, com as mesmas reivindicações, espera que providências
sejam tomadas. Oportunamente registrou seu agradecimento com toda a
equipe do Pronto Socorro pela seriedade no trabalho. Informou ainda que
esteve em Belo Horizonte no dia 15 de fevereiro do corrente ano para o
“quarto encontro de folias e charolas de São Sebastião”, “Ano Centenário”,
foram representantes das Charolas de São Sebastião Córrego da Ponte Alta,
Charola Missionária de São Sebastião Caminhando com as Comunidades,
Folia de São Sebastião de Adultos Mestre Chico Fidelis-distrito de
Imbiruçu, Folia Mirim de São Sebastião-Mestre Chico Fidelis-Distrito de
Imbiruçu. Fizeram parte da comitiva, representante de Conselho Municipal
do Patrimônio Cultural, Representante da ASSEM/CDL, mutuenses que
residiam em Belo Horizonte: Padre Silvério, professor Adalmário,
Secretario Municipal da Cultura- Cesar Tomé. Em Belo Horizonte visitou a
Assembléia
Legislativa-Gabinete
do
Durval
Ângelo,
Cidade
Administrativa- Gabinete do Senhor João Batista Miguel, Museu Mineiro
de Folclore, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico Artístico, Diretoria
da TV Assembléia. Oportunamente agradeceu todas as pessoas
que
colaboraram para que acontecesse o evento, de Mutum e de Belo
Horizonte. Informou ainda que será celebrado o Ano Centenário das
Charolas no dia 17 de setembro. Seguindo com a discussão dos pedidos, o
Vereador Tarciso Correa, frisou muito bem que a partir de 2009, é
obrigatório que os loteamentos tenham infra estrutura. Não havendo nada
mais a discutir colocou os pedidos de Providência em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Fez-se a leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho
solicitando “construir 2 redutores de velocidade (quebra molas) na Rua
Calixto Costa”, o autor Vereador Eliezer frisou a importância dos redutores
de velocidade, para atender as necessidades dos moradores da referida
localidade. Sendo que é necessário um próximo ao senhor Carlos, o outro
próximo a Capela Velório. Não havendo nada mais a discutir, colocou o
pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Continuando, fez-se leitura dos dois Pedidos de Providência de autoria dos
Vereadores Carlos Henrique de Freitas Clemente e Adir Fidelis de Oliveira,
solicitando “instalar iluminação nas ruas: Jovercina Maria da Costa;
Gilberto Rosa de Sousa; Manoel Rodrigues Torrente e José Cabral de
Souza, localizadas na Vila do Distrito de Humaitá” e “construir ponte no
Córrego São José, Distrito de Humaitá, propriedade do Senhor Otávio

Garcia”, posto em discussão o autor Vereador Carlos Henrique manifestou
seu apreço em comemoração ao dia Internacional da Mulher, disse que a
presente matéria já havia sido apresentada pelo ex vereador Marcone, no
pleito anterior, já havia feito contato com o Prefeito João Batista ele
prestou esclarecimento que havia dado probleminha com o projeto, mas
que estava sendo resolvido, solicitou a intervenção do Líder do Governo. E
na segunda solicitação se faz necessário colocar vigas maiores para
resolver os problemas. O autor Vereador Adir Fidelis parabenizou a
iniciativa do Nobre Colega , posto os dois pedidos em votação, aprovados
pelos presentes com direito ao voto. Continuando, passou-se a leitura dos
dois Pedidos de Providência de autoria dos Vereadores Adir Fidelis de
Oliveira e Carlos Henrique de Freitas Clemente solicitando “reabrir,
cascalhar, fazer caixa seca e retirada de água na serra que liga Imbiruçu à
Ibatiba-ES” e “construir bueiro no Córrego Boa Esperança, Distrito de
Imbiruçu, propriedade do Senhor Juarez Maria Vieira, divisa com César
Cabral”, o autor Vereador Adir, manifestou em favor das duas solicitações,
sendo as mesmas de grande valia para atender a população, viabilizando
melhorias no tráfego. Em votação, aprovados pelos presentes com direito
ao voto. Fez-se a apresentação dos dois Pedidos de Providência de autoria
da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra, solicitando “reformar e
aumentar o tamanho da caixa receptora de água pluvial, localizada de
frente a residência do Senhor João Onofre Barbosa na Avenida Pedro Paulo
em Imbiruçu” e “construir 3 redutores de velocidade(quebra molas) e caixa
receptora de água pluvial na Rua Acácio Fidelis na Vila do Distrito de
Imbiruçu”, a autora Vereadora Nelia Eterna na primeira solicitação visou a
necessidade de aumentar o tamanho da caixa para atender as necessidades.
E na segunda solicitação, disse que foi procurada por moradores,
manifestando a necessidade dos redutores de velocidade, uma vez que os
carros e motos passam em alta velocidade. Não havendo nada mais a
discutir colocou os dois pedidos em votação, aprovados pelos presentes
com direito ao voto. Continuando passou-se a leitura do Pedido de
Providência de autoria dos Vereadores Tarciso Correa de Oliveira, Malvina
Quintão de Oliveira e Juarez Calixto da Silva, solicitando “duplicar a
Avenida dos Pioneiros”, o autor Vereador Tarciso frisou os benefícios que
trarão com a duplicação da pista. O autor Vereador Juarez, fez jus as
palavra do Nobre Colega, por se tratar de obra de grande valia,
proporcionará mais segurança para os pedestres. A autora Malvina, também

frisou a questão da segurança. Após discussão, colocou o pedido em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se a leitura do
Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Malvina Quintão de
Oliveira, Tarciso Correa de Oliveira e Juarez Calixto da Silva, solicitando
“construir galeria pluvial no entroncamento das Ruas Julio Caldeira com
Rua Doutor João Luiz Alves e instalar grelha(ralo) de alumínio para
captação da água pluvial”, a autora Vereadora Malvina disse que foi
procurada pelos moradores, é uma obra que se faz necessário para captar o
grande volume de água das enxurradas, o autor Vereador Tarciso,
agradeceu a Nobre Colega pela parceria, trata-se de obra necessária, por
fim o autor Vereador Juarez, agradecido fez jus as necessidades. Em
seguida o Vereador Dary, disse que conhecia as necessidades, na esquina
existe uma boca de lobo aberta, muito perigosa, poderá cair uma criança ou
um idoso, espera que providencias sejam tomada o mais breve possível.
Após discussão, o Senhor Presidente colocou o pedido de providência em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. E por fim, fez-se a
leitura da Moção de Aplausos nº 1/2017 de autoria dos Vereadores Malvina
Quintão de Oliveira, Nelia Eterna de Oliveira Senra, Tarciso Correa de
Oliveira, Washington Torres Hubner de Medeiros, Juarez Calixto da Silva
e Reinaldo Luiz da Silva com todas mulheres pela comemoração do dia
internacional da Mulher, celebrado no dia 08 de março. Posto em
discussão, os autores da Moção externaram o reconhecimento com todas as
mulheres, reconheceram os desafios da mulher no dia a dia, lembraram dos
direitos adquiridos, como a lei Maria da Penha, visaram a necessidade de
trazer para Mutum uma Delegacia da Mulher, investidura esta, da
vereadora Nelia Eterna, concluíram que a moção de aplauso é homenagem
justa e merecida para todas as mulheres. Os Vereadores Paulo Antonio,
Carlos Henrique, Adir Fidelis, Eliezer Vieira e Dary Piloto Coelho,
lamentaram por não terem sido incluídos na referida Moção, mas deixaram
mensagens de reconhecimento e aplausos com todas as mulheres, inclusive
suas esposas que se encontravam presentes, com exceção da esposa do
Vereador Dary por motivo de trabalho. O Senhor Presidente informou que
cada Vereador é livre em suas proposições e se os Nobres Colegas
entenderam como erro, não foi da autora Malvina. Também havia ficado
enciumado porque os Vereadores trouxeram as esposas e não avisou para
que todos trouxessem. Oportunamente convidou os Nobre Colegas para
após o encerramento da presente sessão, se reunirem no Gabinete. Frisou

muito bem a importancia da mulher na vida da família. Após discussão,
colocou a moção em votação, aprovada pelos presentes com direito ao
voto. Em seguida o Presidente da Comissão em Conjunto, Vereador Juarez
Calixto da Silva, informou os demais Colegas que existia sete Projetos para
apreciação das Comissões, com a permissão de todos, ficou marcado
reunião da Comissão em Conjunto, para o dia 15 de março, quarta feira, às
13.0 horas. Em seguida o Vereador Dary Piloto Coelho, registrou sua
indignação com o atendimento dos Correios, aonde a população vem sendo
penalizada com falta de funcionários efetivos para entregar as
correspondências, causando desconforto para a população, que recebem
suas contas atrasadas. Solicitou a Presidência desta Casa que oficiasse ao
Diretor dos Correios para que fosse disponibilizado mais efetivos para
Mutum. Em seguida o Vereador Tarciso Correa de Oliveira solicitou a
palavra como militante do Partido dos trabalhadores, disse que gostaria de
registrar nos anais desta Casa, que o Prefeito João Batista recebeu do
Governador Fernando Pimentel em parceria com o Deputado Durval
Ângelo, no dia 07 de março, Kit Feira Livre para ajudar no fortalecimento
da agricultura familiar, será distribuído com os feirantes. Informou também
que o Prefeito João Batista se encontrava em São Paulo, neste dia,
visitando uma empresa e buscando informações técnicas de como implantar
aterro sanitário e resíduos sólidos. Com o objetivo de implantar no
município e cidades vizinhas por meio do CIS Caparaó. E por fim, disse
que foram distribuídos pelas ruas de nossa cidade novos tambores de lixo,
pediu ao povo que cuidassem deste bem público. Não havendo nada mais a
discutir o senhor Presidente, solicitou minutos de silêncio em memória ao
falecimento do irmão do Nobre colega Vereador Tarciso Correa, e pelo
passamento da mãe do funcionário desta Casa senhor Roberto Luiz. Em
seguida a Secretária Teresa leu a mensagem Mulher para Sempre, uma
homenagem desta Casa direcionada a todas mulheres. O Senhor Presidente
informou que a próxima sessão seria no dia (29/03) vinte e nove de março
do corrente ano. Encerrou-se às 14:55(quatorze horas e cinqüenta e cinco
minutos), sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos
relacionados no início desta sessão. E eu Malvina Quintão de Oliveira,
secretária, lavrei a presente ata, que, após, lida, e, se, aprovada, deverá ser
assinada, pelo senhor Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim
Teixeira Pinto, aos oito dias do mês de março do ano dois mil e dezessete.

