Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da
(1ª) Primeira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura
da Câmara Municipal de Mutum. Aos (27) vinte e sete dias do mês
de setembro do ano dois mil e dezessete, às (14) quatorze 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, 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 Lucas, capítulo onze, versículos trinta e
três a trinta e seis, proclamado pelo Vereador Adir Fidelis de
Oliveira. Fez-se leitura da ata da Sessão anterior, colocou-a em
discussão, o Presidente Washington, solicitou acrescentar na ata
anterior em sua fala, onde se lê que o Vereador Dary Piloto Coelho
deu o título de Cidadão Honorário ao Pedreiro que construiu a igreja
de Centenário, acrescentar que o Vereador Paulo está nesta Casa há
mais de cinco anos e não deu nenhum título para pessoas humildes
como ele disse. Não havendo nada mais a acrescentar colocou a ata
em votação, recebeu aprovação dos presentes. Em seguida o Senhor
Presidente acolheu os presentes, conforme lista de presenças e
ouvintes da Cultura FM, prosseguiu com a Sessão, informou que a
sessão estava sendo transmitida ao vivo pela internet. Em seguida o
Vereador Tarciso Correa de Oliveira solicitou à Presidência desta
Casa que consultasse os demais Pares, a viabilidade de incluir na
ordem do dia e dispensar o parecer para ser votado o Projeto de Lei
nº 31/2017 que “Dispõe sobre a denominação de vias públicas no
loteamento do Senhor Jaconias Benedito Ferreira, nesta cidade e dá
outras providências” de autoria dos Vereadores Juarez Calixto da
Silva e Malvina Quintão de Oliveira. Imediatamente o Senhor
Presidente consultou o Plenário, todos manifestaram favoráveis. A
presente matéria voltaria em plenário no momento oportuno.

Inscreveu-se de acordo com as Normas Regimentais o Senhor
Adônis Paulo Pereira Alves Coordenador da Miss Mutum e
representante de Minas Gerais Unificado, com o assunto
apresentação da Miss Minas Gerais Unificados e a segunda Princesa,
ambas de Mutum – Minas Gerais. Iniciou sua fala saudando os
presentes, que sua participação na tribuna seria como cidadão
mutuense e Coordenador do Miss Mutum Unificado e agora como
Coordenador Estadual do Miss Unificado com o objetivo de expor o
acontecimento que colocou Mutum em evidência no estado.
Explicou minuciosamente os critérios para escolha da candidata
vencedora. Sendo que se elege a Miss municipal, esta por sua vez
concorre ao concurso a nível estadual e a eleita no estado participará
da Miss etapa nacional, se eleita disputará o concurso a nível
internacional. Continuou falando que assumiu esta responsabilidade,
com o intuito de levar o nome de Mutum para os concursos
estaduais, do qual neste ano o resultado foi excelente. A jovem Maria
Clara de Souza Ribeiro foi vencedora da etapa Miss Minas Gerais
Unificada e a adolescente Karine de Souza Fidelis foi vencedora do
título 2ª Princesa do estado de Minas Gerais na modalidade Teen.
Continuou falando que sozinho não teria conseguido obter resultados
satisfatórios. Teve ajuda de muitas pessoas e graças a estas ajudas
que conseguiram obter o excelente resultado. Dentre elas destacou os
Vereadores Adir Fidelis, Carlos Henrique, Malvina, Nelia Eterna,
Juarez Calixto , Tarciso Correa, Prefeito João Batista Marçal que
não mediu esforços com seu apoio, ao Secretário da Saúde Osmar
Teixeira, Secretário da Cultura Cesar, a esteticista Ligia Fiuza e
Jader Gomes. E por fim apresentou a Senhorita Maria Clara de Souza
Ribeiro 21 anos, Miss Minas Gerais Unificado 2017 e Karine de
Souza Fidelis, 17 anos 2ª Princesa Minas Gerais Unificado Teen
2017. Informou que as vencedoras concorrerão nos dias 2, 3, e 4 de
novembro em Belo Horizonte a nível nacional, desde já solicitou o
apoio desta Casa. Informou que as meninas prestam serviço social
em vários segmentos da cidade. Comunicou ainda que o Concurso
Estadual de 2018 será sediado em Mutum, porque a vencedora de
2017 é de Mutum, concluiu sua fala agradecido com a oportunidade.
Em seguida os Vereadores Tarciso Correa, Dary Piloto, Nelia Eterna
e Washington Torres, parabenizaram Adônis pela disposição e por

não medir esforços para levar representatividade de Mutum num
evento tão importante, e estas foram vencedoras, o que provam seu
esforço. Teceram elogios às meninas vencedoras pela disposição e ao
Vereador Adir pai da segunda princesa, pelo apoio incondicional.
Em seguida o Vereador Dary Piloto disse que não foi procurado
como os demais colegas que foram citados, colocou-se à disposição.
Nas considerações finais, por mais uma vez Adônis agradeceu a
oportunidade colocou-se à disposição. Continuando com a pauta,
retomou o Projeto de Lei nº 31/2017, incluído na ordem do dia e com
dispensa de parecer. Colocou-o em discussão em vista de não haver
nada mais a discutir colocou-o em votação única, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Na seqüência, passou-se às
apresentações das proposições como seguem. Leu o Pedido de
Providência de autoria do Vereador Carlos Henrique de Freitas
Clemente, solicitando “restaurar o calçamento do morro localizado
na estrada principal Mutum/Roseiral, próximo à propriedade do
Senhor Nadil Toledo”, o autor Vereador Carlos Henrique saudou os
presentes e explicou para entendimento de todos, a necessidade de
benfeitorias no morro que dá acesso a Roseiral, que encontra muito
danificado, dificultando a passagem dos veículos, contou com o
apoio dos Nobres Colegas na aprovação e do Executivo na execução.
O Vereador Eliezer disse que de fato o morro se encontrava em
péssimas condições, precisando de atenção especial em caráter de
urgência. Não havendo nada mais a discutir, colocou o pedido de
providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Fez-se leitura dos dois pedidos de providência de autoria dos
Vereadores Reinaldo Luiz da Silva e Dary Piloto Coelho solicitando
“reformar com urgência à ponte localizada na cabeceira do Córrego
São Roque que liga ao Córrego Mutunzinho” e “reabertura da estrada
no Córrego dos França, iniciando na propriedade do Senhor Antônio
Moreira até a estrada principal de acesso aos Florindo”, o autor
Vereador Dary Piloto Coelho disse que ambas solicitações são
necessárias, no primeiro pedido vimos que a referida ponte fica na
propriedade do senhor Beli Gomes, local muito transitado, e de
grande necessidade. E com relação à estrada, de grande valia, pelo
fluxo de veículos que transita diariamente, dá acesso a Mutum
Imbiruçu via Santa Terezinha é muito estreita, uma vez executada a

obra o povo será beneficiado. Os Vereadores Tarciso Correa, Nelia
Eterna e Washington parabenizaram os autores pela iniciativa, são
conhecedores da realidade e da necessidade das duas solicitações,
também já manifestaram a necessidade com o Secretário de obras.
Após discussão o Senhor Presidente colocou os dois pedidos de
providência em votação, aprovados pelos presentes com direito ao
voto. Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria dos
Vereadores Juarez Calixto da Silva, Washington Torres Hubner de
Medeiros e Tarciso Correa de Oliveira, solicitando “construir ponte
no Córrego Santa Eliza, que dá acesso à propriedade do Senhor
Gilson Laignier”, manifestou o autor Juarez Calixto a necessidade da
referida ponte para atender a população local, o autor Tarciso disse
ser conhecedor da necessidade, os moradores vem ao longo dos anos
manifestando a necessidade. O Vereador Dary Piloto parabenizou os
autores pela feliz iniciativa, nos anos anteriores, também fez a
mesma solicitação, espera que desta vez, seja construída o mais
urgente possível para atender aos moradores da localidade. O
Presidente Washington agradeceu o autor pela parceria,
parabenizando-o pela feliz iniciativa, colocou o pedido de
providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Continuando fez-se leitura dos dois pedidos de providência de
autoria do Vereador Adir Fidelis de Oliveira, solicitando “construir
ponte de cimento armado no Córrego Caracol, sítio do falecido
Chico Fidelis” e “reorganizar a serra da Joaquina, localizada no
distrito de Imbiruçu, saída para Lajinha–MG e Mutum com caixa
seca, retirada de água, cascalhamento e reabertura de curva da
mesma na propriedade do Senhor Sebastião Rosa”, o autor Vereador
Adir Fidelis saudou os presentes, manifestou a importância das duas
solicitações para os moradores da localidade. Oportunamente
solicitou que o Executivo que olhasse com carinho as duas situações,
tanto para a Serra da Sapucaia, conhecida como serra da Joaquina, se
faz necessário, local transitado por caminhoes de café, adubos e
outros, bem como a ponte de Cimento na propriedade do saudoso
Chico Fidelis, de muito acesso. A Vereadora Nelia Eterna
parabenizou o autor pela iniciativa, disse que se tratava de obra de
grande valia, na Serra da Sapucaia conhecida como Serra da dona
Joaquina, e que já havia feito contato com o Prefeito João Batista no

sentido de proporcionar melhorias na referida serra, e com relação
ao segundo pedido, de fato a ponte está perigosa, ficará muito feliz
com a execução, até porque passa pelo local transporte escolar,
caminhões com adubo e outros. Após discussão o Senhor Presidente
colocou os dois pedidos de providência em votação, aprovados pelos
presentes com direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados, o
Vereador Carlos Henrique solicitou a palavra em nome da
comunidade de Humaitá agradeceu ao Secretário de Obras Lenir, que
mesmo com redução de funcionários, construiu duas pontes de
grande valia. Oportunamente manifestou a necessidade de construir a
ponte do Pau D’alho para facilitar o trafego. Em seguida o Vereador
Dary Piloto Coelho agradeceu a administração pela melhoria das
estradas de Centenário, Piúma, Vala do Batista, Lajinha do Mutum e
outros. Como vem ao longo dos dias manifestando, disse que o CIS
Caparaó continua com péssimo atendimento, deixou bem claro que
estava reclamando da iluminação pública. Registrou também o
pedido de várias famílias, a necessidade de que fosse colocado um
poste com luminária na Travessa Arlindo Padre que fica próximo ao
Salão da 3ª Idade. O Vereador Eliezer manifestou a necessidade de
que o Secretário de Obras tomasse providências urgentes com uma
fossa aberta próxima ao Lar dos Idosos, podendo ocasionar
acidentes. Continuando o Vereador Juarez indagou sobre
regulamentar os plantões das farmácias no período noturno, e uma
forma de manter o povo informado, da forma que se encontra esta
muito difícil, se precisar de remédio durante a noite não tem como
comprar. O Senhor Presidente disse ao Nobre Colega que a
colocação dele era pertinente, porque também passou por situações
de precisar comprar remédio durante a noite e não encontrar farmácia
de plantão. Informou o Vereador Dary Piloto que a farmácia da
Paulinha atende vinte e quatro horas, mas no momento os plantões
não são obrigatórios. Imediatamente o Senhor Presidente solicitou ao
Jurídico desta Casa Doutor Itamar para averiguar a situação dos
Plantões de farmácia, para atender a população. Informou a
Vereadora Nelia que nesta Casa tem a Lei que estabelece os plantões
das farmácias, tempos atrás entregou cópia da lei para o Secretário
da Cidade da época, este fez escala, mas no momento não está
funcionando. Visou também à necessidade de que fosse afixado

cartaz na porta da farmácia plantonista para que o povo ficasse
ciente, a lei existe, apenas não está sendo cumprida. Também o
Vereador Reinaldo disse que já passou por situações de precisar de
remédio durante a noite e não encontrar farmácia de plantão. Disse o
Vereador Dary que ele foi o autor da lei dos plantões, mas não está
sendo cumprida pelas farmácias. Em seguida o Vereador Tarciso
Correa, disse para o Nobre Colega Dary, que a farmácia da Paulinha
estava cumprindo a lei mediante informação dada. Por mais uma vez
o Senhor Presidente disse que seria averiguado a situação. Não
havendo nada mais a discutir, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e aos que acompanharam pela Internet e pela
Cultura FM, informou que a próxima sessão seria no dia onze de
outubro, horário regimental. Encerrou-se às 15:20 (quinze horas e
vinte 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 vinte e sete dias do
mês de setembro do ano dois mil e dezessete.

