Ata da quarta Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª) Primeira
Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (29) vinte e nove dias do 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 da Segunda
Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo nove, versículos dez a doze,
proclamado pela Vereadora Malvina Quintão de Oliveira. Fez-se leitura da
ata da sessão anterior, posta em discussão, não havendo nada mais a
discutir, colocou-a em votação, aprovada pelos presentes. Em seguida o
Senhor Presidente acolheu os presentes e ouvintes da Rádio Cultura FM,
deu seqüência à pauta com a leitura do Ofício nº 11/2017 da Copasa em
resposta à questionamentos feito pelo Vereador Dary Piloto em sessões
anteriores, informando que a COPASA havia retirado o conjunto
motobomba temporariamente em razão do encerramento do contrato de
locação do grupo gerador que o alimentava eletricamente, informou ainda
que a CEMIG já havia executado a extensão de energia elétrica e a
COPASA já havia instalado o padrão de energia resolvendo em definitivo a
situação. Passou-se a leitura dos pareceres da Comissão em Conjunto como
seguem: Parecer nº 1/2017, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº
1/2017, foi Relator Vereador Tarciso Correa de Oliveira, parecer nº 2/2017
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 2/2017, foi Relatora
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira. Parecer nº 3/2017, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei nº 3/2017, foi relatora Vereadora Nelia Eterna
de Oliveira Senra. Parecer nº 4/2017 opinando pela aprovação do Projeto
de Lei nº 4/2017, foi relator Vereador Dary Piloto Coelho. Parecer nº
5/2017, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 5/2017, foi relator
Vereador Carlos Henrique de Freitas Clemente. Parecer nº 6/2017,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 6/2017, foi relator Vereador

Eliezer Vieira Machado Filho e Parecer nº 7/2017, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei nº 7/2017, foi relator Vereador Adir Fidelis de
Oliveira. Continuando com a pauta, passou-se às apresentações sem
discussão das proposições, como seguem. Primeira apresentação do Projeto
de Lei nº 8/2017, de 21 de fevereiro de 2017, que “Autoriza doação de bens
móveis nos termos do art. 94, inciso II, da Lei Orgânica Municipal à
Associação Projeto Livre para Viver e dá outras providências”, de autoria
do Executivo Municipal em regime de urgência, após apresentação o
Vereador Tarciso Correa de Oliveira solicitou a Presidência, consultar o
plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o parecer na referida
matéria e votá-lo nesta sessão, após solicitação imediatamente o Senhor
Presidente consultou o Plenário, todos manifestaram a favor. O mesmo
voltará no momento oportuno. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
09 de 21 de fevereiro de 2017 que “Autoriza doação de bens móveis nos
termos do art. 94, inciso II da Lei Orgânica Municipal à Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Setor de Humaitá e Região – APPRSHR e
dá outras providencias” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, após apresentação o Vereador Carlos Henrique solicitou à
Presidência desta Casa consultar o Plenário em sua soberania a viabilidade
de dispensar o parecer e votá-lo nesta sessão. Após solicitação o Senhor
Presidente indagou o plenário, todos manifestaram favoráveis, o mesmo
retomará no momento oportuno. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
10, de 21 de fevereiro de 2017 que “Autoriza doação de bens móveis nos
termos do art. 94, inciso II da Lei Orgânica Municipal à Associação dos
Pequenos Produtores de Caracol e Região – APPCRE e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
após apresentação o Vereador Adir Fidelis, solicitou a Presidência desta
Casa consultar o Plenário em sua Soberania a viabilidade de dispensar o
parecer na referida matéria e votá-lo nesta sessão. Após solicitação, o
Senhor Presidente indagou ao plenário, todos manifestaram favoráveis. A
presente matéria será retomada a pauta no momento oportuno. Seguindo,
conforme contido na pauta usou a palavra a senhorita Camila Fernandes
Medina, inscrita regimentalmente com o assunto, apresentação do Relatório
detalhado do quadrimestre anterior, terceiro quadrimestre 2016. A mesma
manifestou-se agradecida com a oportunidade, disse que estava
representando a Secretaria da Saúde, mas que se houvesse duvidas teriam
que ser sanadas com o Secretário da Saúde ou com o Contador do

município. Continuou falando que o Relatório ora apresentado tinha por
finalidade descrever objetivamente as atividades desenvolvidas pela
Secretaria Municipal da Saúde do município de Mutum, no período de
setembro a dezembro de 2016, a partir da análise das metas pactuadas no
plano municipal da saúde 2014/2017. Ou seja, prestou esclarecimentos
detalhados do Relatório, para que todos ficassem cientes. Em suas palavras
finais disse que o município vem trabalhando nesta linha com o objetivo de
fortalecimento da gestão, maior transparência e participação do controle
social. Encerrou agradecida pela oportunidade. Como Senhorita Camila já
havia falado que as duvidas não seria esclarecido por ela, o Senhor
Presidente prosseguiu com a pauta passou-se às reapresentações dos
projetos pautados como seguem: Reapresentação do Projeto de Lei nº 1, de
23 de janeiro de 2017 que “Autoriza o Poder Executivo alienar bens
móveis, mediante leilão público nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e dá
outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, posto em discussão, em vista de não haver nada mais a
acrescentar, colocou o Projeto de Lei em votação única, o Vereador Paulo
Antonio Alves absteve seu voto, e explicou o motivo, porque existia patrol
e caminhão que foram objeto de denúncia, por este motivo não concorda,
absteve seu voto, o Projeto de Lei foi aprovado com nove votos a favor,
uma abstenção e o Presidente não vota. Passou-se a reapresentação do
Projeto de Lei nº 2, de 23 de janeiro de 2017 que “Altera a redação do art.
51 e acrescenta o inciso V ao art. 143 do Código Tributário Municipal
instituído pela Lei Complementar nº. 813 de 18 de dezembro de 2013” de
autoria do executivo Municipal em regime de urgência posto em discussão,
em vista de não haver nada mais a acrescentar, colocou-o em votação
única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Reapresentou o
Projeto de Lei nº 03, de 23 de janeiro de 2017 que “Altera a Lei n. 820, de
12 de março de 2014 para conceder isenção de IPTU ao loteamento Terra
Nova II e dá outras providências” de autoria do executivo municipal em
regime de urgência, posto em discussão, em vista de não haver nada mais a
acrescentar, colocou-o em votação única, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Em vista do Senhor Presidente não sentir-se bem, conduziu
a pauta o Vice-Presidente Vereador Tarciso Correa de Oliveira que
apresentou o Projeto de Lei nº 4, de 23 de janeiro de 2017 que
“Regulamenta a concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais da
Política de Assistência Social e dá outras providências” de autoria do

Executivo Municipal em regime de urgência, posto em discussão e votação
única, recebeu aprovação unânime dos presentes com direito ao voto.
Continuando reapresentou o Projeto de Lei nº 5 de 23 de janeiro de 2017
que “Autoriza doação de imóvel à Associação dos Pequenos Produtores
Rurais do Setor de Humaitá e Região – APPRSHR e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
posto em discussão e votação única, recebeu aprovação unânime dos
presentes com direito ao voto. Reapresentou o Projeto de Lei nº 6, de 23 de
janeiro de 2017 que “Autoriza dação em pagamento de imóvel municipal
nos termos do art. 94, inciso I, alínea “c” da Lei Orgânica Municipal e dá
outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, posto em discussão e votação única, foi aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Reapresentou o Projeto de Lei nº 7/2017 que
“Concede isenção de IPTU ao Loteamento Esplanada e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
posto em discussão e votação única, recebeu aprovação unânime.
Continuando o Presidente em exercício, retomou o Projeto de Lei nº
8/2017, de 21 de fevereiro de 2017, apresentado no início desta sessão, com
dispensa de parecer. Posto em discussão, o Vereador Dary Piloto, disse se
tratar de um projeto simples, por isso opinou pela dispensa de parecer, é
apenas uma legalização entre o município e a Associação, também a
Vereadora Nelia eterna externou elogios com a presente matéria, e da
mesma forma o Vereador Eliezer. Não havendo nada mais a discutir,
colocou o projeto de lei em votação única, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Continuando, reapresentou o Projeto de lei nº 9, de 21 de
fevereiro de 2017, apresentado anteriormente, com dispensa de parecer a
partir da soberania do Plenário, posto em discussão, tendo em vista não
haver nada mais a discutir, colocou em votação única, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. E, por fim retomou o Projeto de Lei nº 10 de
21 de fevereiro de 2017, apresentado no início desta sessão, com dispensa
de parecer, posto em discussão, a Vereadora Nelia Eterna manifestou como
moradora de Imbiruçu e dos benefícios da referida matéria para a
Associação de Caracol que presta serviço social de grande relevância,
como coleta do lixo das lavouras. Informou que neste ano Humaitá será
agraciado também na coleta do lixo das lavouras. Oportunamente
parabenizou as duas Associações que foram agraciadas. Após discussão o
Presidente em exercício colocou o Projeto de Lei em votação única,

aprovado pelos presentes com direito ao voto. Continuando com a Pauta,
passou-se às discussões e votações das proposições, como seguem: Fez-se
leitura do pedido de providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira
Machado Filho solicitando “construir 3 redutores de velocidade (quebra
molas) na rua Celso Costa”, o autor Vereador Eliezer visou a necessidade
dos quebra molas uma vez que foram solicitações dos moradores da
referida localidade, destacou os pontos mais pertinentes, próximo a igreja
São Vicente, a Escola do Cantinho do Céu e próximo a mercearia do
Marcão. Após discussão, colocou a solicitação em votação, aprovados por
todos com direito ao voto. Fez-se leitura do Pedido de Providência de
autoria dos vereadores Eliezer Vieira Machado Filho e o Vereador Dary
Piloto Coelho solicitando “no Córrego Barra Longa: -construir bueiros nas
localidades:- propriedade do Senhor Dorcino na comunidade dos Casimiro,
com manilhas 0100; propriedade da Senhora Sindalva Pontes, na
comunidade Boa Vista, com manilhas 080; -propriedade do Senhor Teco
divisa com Senhor Helio, comunidade dos Amorim, com manilhas 080. –
Patrolar, reabrir as estradas e fazer os aterramentos necessários.”, o autor
Vereador Eliezer, disse que sua iniciativa se deu a partir de visita na
localidade e atenção aos anseios dos moradores. O autor Vereador Dary
Piloto também disse que visitou a localidade, existem três pontos
fundamentais, lembrou ainda que Dona Sindalva tem 90 anos, trata de obra
de extrema necessidade. O Secretário de Obras conhece muito bem a
realidade, com certeza tomará as providências necessárias. Em seguida o
Presidente em exercício informou que o Secretário fez a estrada principal,
com certeza retornará a localidade para fazer os galhos das estradas. Após
discussão colocou o Pedido em votação, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria do
Vereador Reinaldo Luiz da Silva, solicitando “instalar luminária nos postes
localizados na rua principal de Ocidente, saída para os França; e instalar 2
postes com luminária na rua que dá acesso à rua principal de Ocidente,
sentido saída para os França”, o autor Vereador Reinaldo breviou
comentários no sentido de atender as necessidades do povo, espera que as
solicitações sejam atendidas o mais breve possível. Posto em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Dando continuidade à pauta
passou-se a leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores
Nelia Eterna de Oliveira Senra e Carlos Henrique de Freitas Clemente
solicitando “reformar e gramar o campo de futebol da Vila do Distrito de

Humaitá”, a autora Vereadora Nelia Eterna, breviou comentários com o
intuito de alencar a importância da referida solicitação para os atletas de
Humaitá, oportunamente externou seu sentimento com os familiares do
Senhor Sebastião, pelo seu falecimento, ele que foi um apaixonado com o
futebol, treinador das crianças. Oportunamente mencionou as melhorias
que já haviam sido feitas no Campo de futebol e das que ainda precisavam
ser realizadas. Disse também da disposição do povo em trabalhar em
parceria com a Prefeitura para alambrar o Campo de futebol. O autor
Carlos Henrique também fez jus às palavras da Nobre Vereadora, e da
importância deste campo para o povo de Humaitá, solicitou intervenção do
Líder do Governo. Após explanações o Presidente em exercício Tarciso
Correa louvou a iniciativa dos autores e colocou o pedido em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Passou a leitura do Pedido de
Providência de autoria dos Vereadores Juarez Calixto da Silva, Malvina
Quintão de Oliveira e Tarciso Correa de Oliveira solicitando “construir ou
instalar telhado ou cobertura metálica sobre o local onde ficam os caixões
aguardando o sepultamento, no cemitério da Paz” os autores Vereador
Juarez, Malvina e Tarciso manifestaram em favor da solicitação uma vez
que tem conhecimento da necessidade, já testemunharam as dificuldades na
hora do sepultamente com o sol estridente e também a chuva, dificultando a
abertura dos caixões para o último adeus dos amigos e entes queridos. Não
havendo nada mais a discutir colocou o pedido em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Em seguida o Presidente Washington
retomou a pauta e apresentou o Pedido de Providência de autoria dos
Vereadores Tarciso Correa de Oliveira, Malvina Quintão de Oliveira e
Juarez Calixto da Silva solicitando “realizar atendimento noturno na UBS
Morada da Chácara”, os autores Vereadores Tarciso, Malvina e Juarez
manifestaram em favor da referida solicitação, uma vez que já conversaram
com o Secretário da Saúde, consideraram ainda que, com este atendimento
noturno iria desafogar o Pronto Socorro e Policlínica, que iria facilitar para
as pessoas que trabalham durante o dia. Não havendo nada mais a discutir
o Senhor Presidente colocou o Pedido em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Passou-se a leitura do Pedido de Providência
de autoria dos Vereadores Malvina Quintão de Oliveira, Juarez Calixto da
Silva e Tarciso Correa de Oliveira solicitando “calçamento para as ruas
Mardro Batista e rua Zé do Raul, do Bairro Capitão Fonseca” os autores
Vereadores Malvina, Juarez e Tarciso manifestaram visando o clamor dos

moradores das referidas ruas, obra esta de grande valia. Após discussão
colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Continuando com a pauta passou-se a leitura dos dois pedidos de
providência de autoria dos Vereadores Adir Fidelis de Oliveira e Carlos
Henrique de Freitas Clemente solicitando “construir ponte de cimento
armado no sítio do Senhor José Clementino, que liga Imbiruçu, Lajinha e
Mutum” e “larguear a ponte de cimento armado existente no Córrego Novo
Horizonte, sítio do Senhor Josa Manoel”, os autores Vereadores Adir e
Carlos Henrique manifestaram em favor das duas solicitações, frisaram
muito bem que na primeira solicitação, trata-se de zona cafeeira e na
referida localidade transita caminhões com adubos, transporte de café e
outros, e, por se tratar de zona cafeeira, também gera impostos. E da
mesma forma na segunda solicitação viu-se que trata de localidade perigosa
que fica numa curva, podendo ocasionar acidentes a localidade que é muito
transitada. Não havendo nada mais a discutir, colocou em votação,
aprovados pelos presentes com direito ao voto. De acordo com o artigo 28
do Regimento Interno, assumiu os trabalhos o Vice Presidente, Vereador
Tarciso Correa que apresentou o Pedido de Providência de autoria do
Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros, solicitando
“pavimentação asfáltica, calçamento ou cascalhamento, o que melhor
atender no morro da Laje que dá acesso à Vila do Distrito de Ocidente”, o
autor Vereador Washington disse, quem conhece Ocidente, também
conhece a necessidade desta benfeitoria, trecho este que dá acesso à
ocidente, contou com a aprovação dos nobres Colegas. Posto em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Continuando com a Pauta, o
Vereador Dary, oportunamente agradeceu à resposta obtida pela COPASA,
lida no início desta Sessão e disse que tem em média quinze dias que
aguarda a resposta do Correio com relação a vir mais efetivos para Mutum,
até a presente data, não obteve resposta, as correspondências continuam
chegando com atraso, continuará cobrando sempre até que se resolva a
situação. E por fim fez-se leitura da Moção de Congratulação nº 2/2017
com Ana Clara Junger Bisi de Lacerda, aluna da Escola Municipal Gentil
Simões Caldeira de Ensino Fundamental pela Conquista do terceiro lugar
nacional no Prêmio Ministério Público do Trabalho – MPT- na Escola, ano
2016. De autoria do Vereador Juarez Calixto da Silva e demais Vereadores.
O autor Vereador Juarez, manifestou sua satisfação em reconhecimento a
homenagem merecida a uma criança com grande virtudes, inteligência.

Parabenizou os educadores, a direção da escola juntamente com a
Secretária da Educação pela seriedade no trabalho. Os demais Colegas
Vereadores Nelia, Washington, Dary e Tarciso Correia manifestaram
gestos aplausivos com Ana Clara, pela conquista juntamente com a escola,
professores, Secretária da Educação e seus pais Neacir Pinheiro e Vilmara.
Prêmio este de relevância para nosso município conquista a Nível
Nacional. Após longa discussão, não havendo nada mais a acrescentar
colocou a Moção em votação, aprovada pelos presentes com direito ao
voto. Em seguida o Senhor Presidente solicitou leitura do Convite da
Audiência Pública que acontecerá no dia 06 de abril do corrente ano às
15.0h no Plenário da Câmara Municipal, reforçou a importância da
presença de todos, disse que estarão presente representatividade do
Governo do Estado de Minas Gerais, autoridades Militares e Civis, para
quem serão feito as perguntas. A Audiência terá duração de duas horas,
solicitou dos Vereadores se as perguntas deles poderiam ser por bancadas.
Pediu que informassem a decisão para o Assessor Jurídico desta casa. O
Senhor Presidente informou que a próxima sessão seria no dia 12 de abril,
quarta feira santa, em vista de cair na Semana Santa, de comum acordo
com os demais Pares desta Casa a presente Sessão foi transferida para o dia
19 de abril, horário Regimental. Oportunamente informou os ouvintes da
Cultura FM. Não Havendo nada mais a discutir, a Senhora Secretária fez a
chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão,
encerrou-se às 14:20h(quatorze horas e vinte minutos) sob a proteção de
Deus. 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 vinte e nove dias
do mês de março do ano dois mil e dezessete.

