Ata da nona Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª) Primeira
Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (14) quatorze dias do mês de junho do ano dois
mil e dezessete, às 12 horas e 45 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 Salmo
noventa e hum, versículo um a quatro, proclamado pelo Vereador Juarez
Calixto da Silva. Fez-se leitura da ata da sessão anterior, posta em
discussão, tendo em vista não haver nada mais a acrescentar colocou-a em
votação, recebeu aprovação dos presentes.
Em seguida o Senhor
Presidente acolheu os presentes e ouvintes da Rádio Cultura FM, se
desculpou pelo atraso, motivo pelo qual estarem reunidos com o Tenente
da Polícia Militar para tratar de assuntos de grande relevância. Deu
seqüência à pauta, com a primeira apresentação do Projeto de Lei
Municipal nº 22 de 06 de junho 2017 que “Transforma a ‘Casa Lar
Abraços da Paz’ em ‘Abrigo Institucional Abraços da Paz’ para
acolhimento de crianças no município de Mutum-MG, e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado para análise das Comissões.
Seguindo, inscrito
regimentalmente a senhorita Camila Fernandes Medina para expor o
assunto Relatório detalhado do Quadrimestre anterior 2017 da Secretaria da
Saúde, a mesma saudou os presentes e fez leitura detalhada do Relatório
do Quadrimestre anterior, que além da obrigação legal, constitui
instrumento fundamental para o acompanhamento, controle e avaliação das
ações e serviços de saúde do SUS e sem financiamento, concluiu dizendo
que esta é uma prestação de contas que o município deve fazer almejando a
transparência das ações e o efetivo controle social. Qualquer
questionamento deveria ser feito ao Secretário da Saúde ou com Contador
da Prefeitura. Em seguida a Vereadora Nelia Eterna parabenizou à

Senhorita Camila pelas informações. O Senhor Presidente agradeceu e deu
seqüência à pauta com as discussões e votações das proposições como
seguem. Fez-se leitura de dois pedidos de providência de autoria da
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra solicitando “patrolar as estradas
dos Córregos Santa Maria, São Judas Tadeu, Ciriquite, Santa Rita e Serra
de São Barnabé; reformar a ponte localizada na estrada principal Santa
Maria – Santa Rita, antes da Serra” e reformar bueiro localizado na
propriedade do Senhor Juvenil no Córrego da Floresta e patrolar as
estradas”, a autora Vereadora Nelia Eterna, saudou os presentes e ouvintes
da Cultura FM, externou seu agradecimento com o Executivo Municipal e
Secretário de Obras por estar executando a presente solicitação,
proporcionando melhorias para a localidade. Não havendo nada mais a
discutir, colocou os dois pedidos em votação, aprovados pelos presentes
com direito ao voto. Fez a leitura do Pedido de Providência de autoria dos
Vereadores Eliezer Vieira Machado Filho, Carlos Henrique de Freitas
Clemente, Tarciso Correa de Oliveira, Nelia Eterna de Oliveira Senra,
Washington Torres Hubner de Medeiros e Adir Fidelis de Oliveira,
solicitando “viabilizar os meios necessários para a construção de casas
populares em parceria com a COHAB no Distrito de Humaitá”, o autor
Vereador Eliezer, disse que Humaitá está crescendo, as Casas da COHAB
com certeza serão benéficas para a população. O Vereador Carlos
Henrique, disse que a solicitação é de suma importância, como vimos na
sessão anterior, o Senhor Prefeito esteve aqui, informou que estava
conseguindo casas populares para Mutum, Humaitá e Centenário,
oportunamente agradeceu o esforço do Prefeito, Humaitá de fato precisa
desta benfeitoria, tem déficit habitacional, como em todos os distritos e na
cidade. As casas serão bem vindas, tornará real o sonho da comunidade.
Disse ainda que em Humaitá tem muita terra que pertence ao município,
tem uma região que os Prefeitos anteriores não conseguiu entrar, o Prefeito
atual disse que neste mandato ele estaria entrando nesta terra que está
sendo explorada por terceiros. Os Vereadores Nelia Eterna e Washington
parabenizaram a feliz iniciativa do autor e o esforço do Prefeito João
Batista. Não havendo nada mais a discutir, colocou o Pedido de
providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Fez-se leitura do Pedido de providência de autoria dos Vereadores Eliezer
Vieira Machado Filho, Dary Piloto Coelho, Tarciso Correa de Oliveira,
Nelia Eterna de Oliveira Senra, Carlos Henrique de Freitas Clemente, Adir

Fidelis de Oliveira, Paulo Antonio Alves e Washington Torres Hubner de
Medeiros, solicitando “viabilizar os meios necessários para a construção de
casas populares em parceria com a COHAB no distrito de Centenário e na
sede do município onde melhor atender”, o autor Eliezer, alencou a
necessidade destas casas para os moradores de Centenário, este Distrito
não poderia ficar de fora, bem como a cidade, para melhor atender aqueles
que precisam. O Vereador Dary Piloto parabenizou o Prefeito Municipal
porque ele disse nesta Casa dias atrás, que estaria conseguindo as casas
para Centenário, Humaitá e próximo à Vila Fênix, na qual aprovamos a
extensão do perímetro urbano, para que estas casas pudessem sair,
parabenizou também o Vereador Eliezer que conseguiu com o Senhor
Prefeito, Presidente e demais Vereadores que a solicitação saísse em seu
nome, o povo merece, o Prefeito tem que buscar recursos, após discussão,
colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Continuando com pauta, passou-se a leitura do Pedido de Providência
de autoria do Vereador Carlos Henrique de Freitas Clemente e Adir Fidelis
de Oliveira, solicitando “cascalhar a estrada que dá acesso ao Córrego da
Areia, saindo da Vila do Distrito de Humaitá via propriedade do Hussein” e
Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Carlos Henrique de
Freitas Clemente, Adir Fidelis de Oliveira e Nelia Eterna de Oliveira
solicitando “roçar as margens da estrada principal Humaitá a Ibatiba – ES e
outros trechos vizinhos que forem necessários”, o autor Vereador Carlos
Henrique disse ser conhecedor das duas realidades e sabedor das
necessidades, também foi procurado por várias pessoas pedindo
providências urgentes com relação ao cascalhamento e o mato às margens
das estradas. Após discussão o Senhor Presidente colocou os dois Pedidos
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Em seguida a
Vereadora Malvina Quintão solicitou a palavra, agradeceu o Senhor
Prefeito, Secretário de Obras e Saúde, porque no dia vinte e seis de abril foi
aprovado pedido solicitando melhorias para o Cap’s, as benfeitorias já
estão sendo realizadas. O Vereador Juarez quis saber quais medidas devem
ser tomadas para colocar lâmpada no poste que fica em frente a Casa do
Senhor Joaquim Pintinho, na Avenida João Teixeira. Em seguida o
Vereador Dary Piloto parabenizou a Nobre Colega Malvina porque ela fez
solicitação, dentro de poucos dias já está sendo realizada, disse ainda que
em Santa Eliza, no Córrego dos Carias tem uma ponte que caiu ha muito
tempo, cobra sempre, dizem que vai sair amanhã, este mês, no início do

mês e não está acontecendo. Pediu também que as máquinas passassem no
Distrito de Centenário, fizeram a principal e um pouco próximo a Mutum,
onde passa ônibus, viu-se que a máquina que ia para Centenário foi para
Imbiruçu e agora para Ciriquite, parabenizou a Vereadora Nelia, porque
sua solicitação, está sendo realizado rápido. Disse ao Senhor Presidente que
ele vota junto com o Prefeito para o crescimento de Mutum, Centenário
também faz parte deste crescimento, espera que o Prefeito atenda as nossas
comunidades, não só a zona cafeeira, mas também a terra que produz leite,
que paga impostos. O Vereador Tarciso Correa disse que mediante
palavras do Vereador Juarez com relação à lâmpada, também foi
procurado, já falou com os responsáveis do Consórcio da CEMIG, para
que tomassem as providências necessárias. Também o Vereador Eliezer
disse com relação a ponte de Santa Eliza se faz necessário, são em media
trinta famílias que serão beneficiadas. O Senhor Presidente informou que
mediante conversa com o Secretário de Obras, foi informado que estaria
olhando a situação o mais breve possível, tendo a confirmação da
Vereadora Nelia Eterna. Em seguida o Vereador Dary Piloto Coelho, disse
que tem muitos pedidos, mas não foram executados, por isso deixou sua
manifestação. Gostaria de obter informações se a determinação do
Promotor com relação ao cumprimento integral dos médicos e dentistas,
enfermeiros e agentes nos PSFs está sendo cumprida, solicitou oficiar ao
Secretário da Saúde, ou mesmo que obtivesse informações verbais. O
Senhor Presidente disse que seria oficiado. Continuou o Vereador Dary
Piloto com relação ao Correio, contrataram um rapaz por três meses, já
está vencendo, as filas continuam. O Senhor Presidente informou que em
reunião com o PV foi mencionada a questão do Correio e da insistência do
Nobre Colega no que se refere ao atendimento precário. Em seguida Os
Presidentes das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas marcaram reunião para o dia dezenove de
junho, segunda feira às treze horas, na Sala das Comissões para dar parecer
nas matérias que foram encaminhadas. Não havendo nada mais a discutir o
Senhor Presidente agradeceu a tolerância de todos, solicitou a Nobre
Secretária que fizesse a chamada final, presente todos relacionados no
início desta sessão, encerrou-se às quatorze horas, 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 quatorze dias do
mês de junho do ano dois mil e dezessete.

