Ata da oitava Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª) Primeira
Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (31) trinta e hum dias do mês de maio 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 Livro de
Sabedoria, capítulo sete, versículo quinze a vinte e um, proclamado pelo
Vereador Carlos Henrique de Freitas Clemente. Fez-se leitura da ata da
sessão anterior, posta em discussão, tendo em vista não haver nada mais a
acrescentar recebeu aprovação dos presentes.
Em seguida o Senhor
Presidente acolheu os presentes e ouvintes da Rádio Cultura FM, deu
seqüência à pauta, primeiramente se desculpou com a assembléia presentes
e ouvintes da Cultura FM, pelo atraso, motivo pelo qual estavam reunidos
com o Prefeito João Batista, para tratar de assunto de grande relevância
para o município. Em seguida o Senhor Presidente passou às apresentações
sem discussão das proposições como seguem: Primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 18/2017 que “Estabelece novos limites para a zona urbana
da cidade de Mutum – Estado de Minas Gerais e dá outras providências”,
de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, após
apresentação o Vereador Dary Piloto saudou a todos e disse que apesar de
serem sabedores de que os projetos têm quarenta e cinco dias para tramitar,
também são sabedores que o plenário tem sua Soberania, em vista da
urgência e necessidade do referido Projeto, solicitou a 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, a presente matéria
voltará no momento oportuno. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
19/2017 que “Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do corrente
exercício, aprovado pela Lei Municipal nº 920 de 27/10/2016, e dá outras

providências” de autoria da Mesa Diretora em regime de urgência, após
apresentação o Vereador Paulo Antonio Alves solicitou cinco minutos com
os demais Colegas, a solicitação foi aceita pela Presidência desta Casa. De
volta à Sala das Sessões, o Senhor Presidente agradeceu a tolerância de
todos e disse que estava atendendo solicitação do Vereador Paulo Antonio,
retomou o Projeto de Lei nº 19/2017, em seguida o Vereador Paulo, disse
que suas dúvidas foram sanadas e solicitou ao Senhor Presidente consultar
o Plenário em sua Soberania a viabilidade de dispensar o Parecer na
referida matéria, face sua urgência. Após solicitação, o Senhor Presidente
consultou o Plenário, todos manifestaram favoráveis, a presente matéria
retomaria ao plenário no momento oportuno. Primeira apresentação do
Projeto de Lei Complementar nº 20, de 26 de maio de 2017 que “Institui o
Programa de Recuperação Fiscal do Município de Mutum-REFIS-Mutum e
dá outras providências de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, encaminhado para análise das Comissões. Primeira apresentação
do Projeto de Lei Complementar nº 21 de 26 de maio de 2017 que “Altera a
Lei Complementar nº 692/2010 e dá outras providências”, após
apresentação, a Vereadora Malvina solicitou ao Senhor Presidente
consultar o Plenário em sua Soberania a viabilidade de dispensar o parecer
na referida matéria face à sua urgência. Após solicitação o Senhor
Presidente indagou ao plenário, todos manifestaram favoráveis, a presente
matéria voltaria em plenário no momento oportuno. Continuando passou-se
a apresentação da Contas referente ao Exercício 2014 do Prefeito João
Batista Marçal Teixeira, Processo número 965874, o Senhor Presidente
informou que o Edital foi publicado, após o dia dezesseis de junho a Conta
será encaminhada para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas. Conforme contido na pauta, inscrito regimentalmente, usou a
Tribuna o Vereador Adir Fidelis de Oliveira para falar sobre o assunto:
Serra de Imbiruçu que dá acesso a BR 262. Com a Palavra o Vereador Adir
saudou a todos estendeu aos ouvintes da Cultura FM, disse que estava
usando a Tribuna para fazer um apelo ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal em nome do povo de Imbiruçu, solicitando que olhasse com
carinho e responsabilidade a necessidade de se fazer um trabalho especial
na serra que liga Imbiruçu a BR 262, onde transita muita gente, e muitos já
foram prejudicadas com danos em seus veículos, seja carro, moto,
caminhão e outros, ao forçar os motor para subir. Muitas vezes ate mesmo
para socorrer vítimas em estado grave. Continuou dizendo que precisava da

obra com urgência, todos que moram na região conhece a necessidade e a
importância da obra. No referido trecho que fazem a maior movimentação
do Distrito de Imbiruçu. Eles não agüentam mais ouvir promessa, querem
ação, é direito como cidadão, como eleitor que pagam seus impostos, sem
falar que todos têm o direito de ir e vir quando precisam. Fazem anos que
estão esperando reabrir, cascalhar, fazer tirada de água com manilhas, caixa
seca e outros. Continuou falando que contava com a atenção do Poder
Executivo e o apoio dos Nobres Vereadores para ajudá-lo a cobrar e fazer
com que a obra aconteça o mais rápido possível, assim está cumprindo com
o dever e o direito do povo. Disse ainda que no artigo 100 da Lei Orgânica
Municipal diz que o município deverá destinar em sua Lei Orçamentária
anual verbas específicas para a realização de obras necessárias e úteis aos
habitantes das regiões produtivas de café, dada a sua reconhecida
contribuição na arrecadação de impostos no âmbito municipal. Encerrou
sua fala agradecido com a oportunidade. Em seguida o Senhor Presidente
agradeceu o Nobre Vereador pelos esclarecimentos, passou a palavra para
os Vereadores que quisessem fazer alguma consideração. A Vereadora
Nelia Eterna parabenizou o Nobre Colega Adir pela reivindicação, a qual
se faz necessário ensaibramento da referida serra e continuar com a
manutenção. Disse ainda que este é um problema crônico em Imbiruçu.
Quando chove surge muitos problemas, devido a região ser montanhosa, o
problema não é só na serra de Imbiruçu como existe também na serra da
Noêmia e outros trechos de estrada que necessitam reabrir e ensaibrar. As
colocações do Nobre Colega são verídicas ela está junto nesta luta. O povo
tem que ir e vir a cidade de Mutum e ir também a Ibatiba , é um trecho
menor de estrada de chão para chegar ate a BR 262. Continuou dizendo
quando estão com pacientes no carro aquele trecho é menor. É conhecedora
do antes e do agora e no passado era muito pior. No mandato anterior foi
reaberto a serra, os problemas atuais foram causados pelas chuvas, também
tem conversado com o Prefeito João Batista, ele disse que está
providenciando o saibramento da serra e a abertura para acabar com o
problema que já começou a muitos dias. Ela solicitou também que fosse
feito os galhos das estradas que estão ruins, visando à colheita do café. O
Vereador Paulo parabenizou o Nobre Colega Adir pelas colocações e disse
que falta administração, como disse em sessão anterior, foi feito
estradapara municípios vizinhos e poderiam estar fazendo em Imbiruçu.
Em seguida o Vereador Adir disse que discordava da Vereadora Nelia

Eterna, porque chuva não é problema é solução, está enjoado de falar com
o Prefeito que promete, promete e não faz. Continuando com a pauta o
Senhor Presidente retomou o Projeto de Lei nº 18/2017 apresentado no
início desta sessão com dispensa de parecer, posto em discussão e votação
única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Em seguida o
Vereador Dary Piloto Coelho agradeceu a compreensão dos Nobres
Colegas e disse quem ganha é o povo. Retomou o Projeto de Lei nº
19/2017, apresentado no início desta sessão com dispensa de parecer, posto
em discussão e votação única, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Retomou o Projeto de Lei Complementar nº 21 de 26 de maio de
2017, apresentado anteriormente com dispensa de parecer, posto em
discussão e votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Seguindo com a pauta, passaram-se as discussões e votações das
proposições como seguem. Leu o pedido de providência de autoria dos
Vereadores Malvina Quintão de Oliveira, Nelia Eterna de Oliveira Senra,
Juarez Calixto da Silva e Tarciso Correa de Oliveira. Solicitando “que visa
ampliar a licença maternidade das funcionárias públicas do município de
Mutum”, a autora Vereadora Malvina, muito bem defendeu sua solicitação,
visou a necessidade de um tempo maior para as mães amamentarem seus
filhos. Nada mais a discutir, o Senhor Presidente colocou o pedido de
providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leu
os dois pedidos de providência de autoria dos Vereadores Eliezer Vieira
Machado Filho e Paulo Antonio Alves, solicitando “na Rua João Ilhéu:colocar tampa nos bueiros localizados de frente as residências números
508, 560 e 567”; e construir redutor de velocidade(quebra molas) de frente
a residência nº 560” e “construir redutor de velocidade(quebra molas)
próximo ao poste localizado ao lado da pista de malha na Praça Astrogildo
Augusto Soares” e “construir redutor de velocidade(quebra molas) e boca
de lobo, na Avenida Paulo Teixeira, próximo a loja Dodô Motos” o autor
Eliezer muito bem defendeu as duas solicitações, disse serem de grande
valia, atendem os anseios dos moradores próximo aos referidos bueiros,
bem como os redutores de velocidade, se tornam necessários para inibir os
carros e motos que transitam em alta velocidade. O autor Vereador Paulo,
agradeceu ao Nobre Colega pela parceria, e disse da necessidade de tampar
as bocas de lobos que foram citadas, pois pessoas já caíram e se
machucaram. Nada mais a discutir, colocou os dois pedidos em votação,
aprovados pelos presentes com direito ao voto. Fez leitura do Pedido de

Providência de autoria do Vereador Reinaldo Luiz da Silva solicitando
“reformar com urgência a ponte localizada no Córrego Jatair – Distrito de
Ocidente, propriedade do Senhor Fabinho” o autor Vereador Reinaldo
muito bem defendeu sua solicitação, face a relevância da mesma. Disse
ainda que estava sendo muito cobrado, já havia procurado o Secretário de
Obras, até então nada havia sido feito. O Presidente Washington, disse ser
conhecedor da realidade, também já intercedeu no sentido de que
providências fossem tomadas, obteve resposta que já estavam sendo
tomadas, não havendo nada mais a discutir, colocou o pedido em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. De acordo com o artigo 28
do Regimento Interno, assumiu os trabalhos o Vice Presidente Vereador
Tarciso Correa de Oliveira que apresentou o Pedido de Providência de
autoria do Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros, solicitando
“Implantar transporte circular em Mutum”, o autor Vereador Washington
justificou o crescimento de Mutum, fez um paralelo da distância dos
bairros até o centro, um circular já se faz necessário. O Vereador Dary
Piloto Coelho disse que tinha conhecimento que o Nobre Colega havia
inscrito este pedido no início do ano, informou que no dia primeiro de
junho o ônibus circular começará a circular pelas ruas da cidade. Em
seguida o Vereador Eliezer, parabenizou a iniciativa do Nobre Colega, mas
lembrou a importância de que fossem informados os horários em cada local
de seu trajeto. Respondeu o Vereador Washington que foi muito bem
lembrado, mas o horário será fixado na rádio, como também foi informado
pelo Vice Prefeito. O Vice Presidente Vereador Tarciso disse que a
solicitação é de grande relevância para o município, nos primeiros trinta
dias a passagem será um real, em caráter experimental. Após discussão,
colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Em seguida o Senhor Presidente retomou a pauta e apresentou o
Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Carlos Henrique de
Freitas Clemente e Adir Fidelis de Oliveira, solicitando “construir bueiro
com manilha 0100 na propriedade do Senhor Abidu no Córrego da Lagoa,
distrito de Humaitá”, o autor Vereador Carlos Henrique, primeiramente
saudou os presentes e manifestou a importância da presente solicitação para
a referida localidade, que se trata de zona cafeeira, região montanhosa, a
situação em que se encontra a localidade está perigosa podendo causar
danos com a vida das pessoas. Lembrou que existiam seis manilhas que
foram retiradas perto da Dona Inez onde foi colocado o Tubulão,

oportunamente agradeceu ao Senhor Prefeito e o Secretário Lenir pela obra
que falta apenas fazer as cabeceiras. O Autor Adir parabenizou o Vereador
Carlos Henrique pelo seu trabalho. A Vereadora Nelia Eterna, parabenizou
o Vereador Carlos pela solicitação, realmente se faz necessária. Posto em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Em seguida o
Senhor Presidente informou que após a sessão, iriam visitar o Lar dos
Idosos, conforme combinado. O Vereador Dary Piloto disse que mediante
conversa com Senhor Benigno Gerente da agência dos Correios de Mutum,
foi contratado mais uma pessoa para auxiliar na entrega das
correspondências, mas não foi suficiente. Disse ainda que as filas
continuam extensas pelo fato de que os bancos não recebem algumas
contas, solicitou que fosse revisto a situação. Em seguida o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos, informou que a próxima sessão
seria no dia quatorze de junho, horário regimental, solicitou que a Senhora
Secretária fizesse a chamada final, presente todos relacionados no início
desta sessão. Encerrou-se às 13:40(treze horas e quarenta minutos) sob a
proteção de Deus. Não havendo nada mais a discutir, 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 trinta e hum dias do mês de maio do
ano dois mil e dezessete.

