Ata da décima quinta Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
Primeira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (11) onze dias do mês de outubro 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
Tarciso Correa de Oliveira e por mim Carlos Henrique de Freitas Clemente
Secretário ado’c. Pelo Livro de Presenças verificou-se o comparecimento
dos Vereadores: Adir Fidelis de Oliveira, Dary Piloto Coelho, Eliezer
Vieira Machado Filho, Juarez Calixto da Silva, Malvina Quintão de
Oliveira, Nelia Eterna de Oliveira, Paulo Antonio Alves e Reinaldo Luiz da
Silva. Não compareceu o Vereador Presidente Washington Torres Hubner
de Medeiros, que teve sua ausência justificada pelo Presidente em
exercício. Em virtude da ausência do Presidente, a Mesa Diretora ficou
constituída: Presidente – Tarciso Correa de Oliveira, Vice-Presidenta –
Malvina Quintão de Oliveira e Secretário – Carlos Henrique de Freitas
Clemente. Comprovada a presença dos (10) dez Vereadores no ato da
chamada o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de
Deus com a leitura do Salmo Cem, versículos um a dois, proclamado pelo
Vereador Reinaldo Luis da Silva. Fez-se leitura da ata da Sessão anterior,
colocou-a em discussão, em vista de não haver nada mais a acrescentar
colocou-a em votação, aprovada pelos presentes. Em seguida o Senhor
Presidente acolheu os presentes, conforme constou na lista de presenças
desta Casa, ouvintes da Cultura FM e internautas. No ato da aprovação da
ata anterior, o Vereador Dary Piloto, justificou a fala, onde foi mencionado
pelo Vereador Tarciso que a farmácia da Paulinha estava cumprindo a lei
dos plantões. Disse o Vereador Dary Piloto que a lei dos plantões é para
todas as farmácias, não só a farmácia da Paulinha. Prosseguindo com a
sessão, passou-se a leitura do ofício nº 65/2017 da Senhora Eliz Regina da
Silva Scherre – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e
Trabalho, convidando a Edilidade para fazer-se presente no Casamento
Comunitário do Distrito de Imbiruçu que será realizado no dia (20) vinte de
outubro a partir das (16) dezesseis horas no antigo Galpão da Associação
do Café ao lado da UBS. Em seguida o Vereador Adir Fidelis de Oliveira
solicitou ao Presidente em Exercício Tarciso Correa que consultasse o
Plenário em sua Soberania a viabilidade de incluir na ordem do dia o
Projeto de Lei nº 35/2017, em virtude de sua urgência. Após solicitação o

Senhor Presidente indagou os Vereadores presentes, todos manifestaram
favoráveis, disse o senhor Presidente que o mesmo seria apresentado no
momento oportuno. Continuando com a Pauta, passou-se a primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 32/2017 que “Estabelece proposta
Orçamentária, Estimando a Receita e Fixando a Despesa do Município de
Mutum para o exercício de 2018” de autoria do Executivo Municipal,
encaminhado para análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada
de Contas em consonância com o artigo 222 do Regimento Interno.
Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 33/2017 que “Institui o Plano
Plurianual do Município de Mutum para o Quadriênio 2018-2021 e dá
outras providências” de autoria do Executivo Municipal, encaminhado para
análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas em
consonância com o artigo 222 do Regimento Interno.
Primeira
apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 34, de 28 de setembro de
2017 que “Altera a Lei Complementar nº 813, de 18 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Mutum, em razão
das modificações feitas na Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de
julho, de 29 de dezembro de 2016” de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência, encaminhado para análise das Comissões Permanentes.
Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 35/2017 que “Estabelece novos
limites para a zona urbana do distrito de Imbiruçu deste município de
Mutum – Estado de Minas Gerais e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, após apresentação, o
Vereador Adir Fidelis de Oliveira solicitou a Presidência em exercício que
consultasse o plenário em sua soberania, a viabilidade de dispensar o
parecer no Projeto de Lei nº 35/2017 e votá-lo ainda nesta sessão. Após
solicitação o Senhor Presidente indagou ao plenário, todos manifestaram
favoráveis. O mesmo retomará ao plenário no momento oportuno. O
Vereador Dary Piloto informou os procedimentos regimentais para
tramitação dos Projetos de lei nesta Casa Legislativa, respeitando a
urgência da presente matéria e a importância do mesmo para o povo de
Imbiruçu opinaram pela soberania do plenário, dispensar o parecer das
comissões e votá-lo ainda nesta sessão. Continuando com a pauta passou-se
a discussão do Projeto de Lei nº 35/2017, apresentado no início desta
sessão com dispensa de parecer. Posto em discussão, em vista de não haver
nada mais a acrescentar, colocou-o em votação única, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Seguindo, passou-se a discussão e votação

das proposições como seguem: Fez-se leitura de dois Pedidos de
Providência de autoria do Vereador Dary Piloto Coelho solicitando
“realizar mutirão para confecção de carteira de Identidade e CPF na Vila do
Distrito de Centenário” e “construir Praça de eventos na área disponível do
antigo Parque de Exposições de Mutum com equipamentos necessários”, o
autor Vereador Dary Piloto manifestou em defesa a necessidade das duas
solicitações, é de extrema urgência a confecção de Carteiras de Identidade
bem como os CPF para as pessoas que ainda não tem documentos, a
Secretária Eliz Regina conseguiu para outros distritos, espera que consiga
também para Centenário. Com relação à praça de eventos esta servirá para
atender a população. Após discussão, colocou os dois pedidos em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. O Vereador Juarez Calixto
da Silva retirou os dois pedidos de providência de pauta de sua autoria e do
Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros. Conforme contido na
pauta dois pedidos de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, o
autor retirou um pedido para voltar na próxima sessão. Apresentou o
Pedido de Providência solicitando “reformar o pronto socorro municipal”,
o autor Vereador Eliezer manifestou a necessidade do Pronto Socorro
passar por uma reforma como pintura e melhoria no sistema de iluminação,
com a finalidade de que o ambiente ficasse mais claro, facilitando o
atendimento dos enfermeiros e médicos. Contou com os Nobres Colegas na
aprovação e com o Chefe do Executivo na execução. Após discussão o
Senhor Presidente colocou o Pedido em votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Continuando fez-se leitura do Pedido de Providência
de autoria da vereadora Malvina Quintão de Oliveira solicitando “instalar
placa delimitando vagas de estacionamento prioritário para pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida próximo ao Sicoob e Pronto
Socorro Municipal”, a autora Vereadora Malvina, saudou os presentes,
disse que a referida solicitação se deu a partir da solicitação da população,
devido à carência de vagas de estacionamento prioritário. Disse o
Presidente Tarciso, tratar-se de solicitação benéfica à população de grande
valia, oportunamente solicitou atenção especial do Poder Executivo e
Secretário da Cidade. Após discussão, colocou o Pedido de Providência em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leu o Pedido de
Providência de autoria do Vereador Paulo Antonio Alves, solicitando “abrir
uma rua no morro Nossa Senhora Aparecida, iniciando no entroncamento
das ruas Jaime Correa e Aristóteles Miranda se estendendo até o

entroncamento das ruas Bela Vista e Camilo Ferreira ou no local que
melhor atender e colocar iluminação, calçamento, rede de esgoto e rede
pluvial na mesma”, o autor Vereador Paulo saudou os presentes e disse
que sua solicitação traria benefícios para os moradores locais. A referida
solicitação deveria ter sido feita anos atrás. Contou com o apoio dos nobres
colegas na aprovação e do Executivo Municipal na execução. Conforme
contido na pauta, a Vereadora Nelia Eterna retirou de pauta pedido de sua
autoria e do Vereador Washington Torres. Fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira solicitando
“construir ponte de cimento ou do material que melhor atender na Vila
Belmiro, próximo a residência do Senhor Francisco Valério”, a autora
Vereadora Nelia Eterna, saudou a todos, alencando a presença do
Presidente do Partido dos Trabalhadores que se encontrava presente, e com
relação à sua solicitação, explicou minuciosamente a necessidade da ponte
para atender os moradores locais. Da forma em que se encontra não tem
como transitar. Considerou ainda que existe uma igreja evangélica no local,
os fiéis não estão tendo como passar com seus veículos. Contou com o
apoio do Secretário de Obras e do Chefe do Executivo. Após discussão
colocou o pedido de providência em votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Dando seqüência, fez-se leitura dos dois Pedidos de
Providência de autoria do Vereador Reinaldo Luiz da Silva solicitando
“providenciar junto a CEMIG a extensão de rede elétrica das duas ruas e
casas da Vila Dorvalina Cândida de Souza, em São Roque” e “construir
redutor de velocidade(quebra molas) e colocar placa de identificação em
frente a escolinha próximo a ponte da Vila do Distrito de Ocidente”, o
autor Vereador Reinaldo muito bem defendeu a necessidade das duas
solicitações, por serem de grande valia e necessária para os moradores de
Ocidente. Quanto a Cemig existem na localidade em média trinta casas, os
moradores estão solicitando. Quanto ao quebra mola, no local existe um
que ficou muito baixo, precisando ser melhorado. Após discussão, colocou
o pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Em
seguida o Vereador Carlos Henrique, solicitou a palavra e visou a
necessidade de que fosse olhado em caráter emergencial a ponte de cimento
dentro de Humaitá que dá acesso ao Córrego da Areia, sendo que o bigode
quebrou há mais de quatro anos, e, se, não consertar poderá perder a ponte.
Solicitou também, a necessidade de cascalhar a estrada que passa pelo sitio
do Hussen, dando acesso ao Córrego da Areia, que garantiria melhoria

para o povo, contou mais uma vez com a atenção do Secretário Lenir e do
Prefeito João Batista. O Vereador Reinaldo Luiz reforçou a necessidade de
executar o pedido de sua autoria que trata do manilhamento da rua em
Ocidente. O pedido foi aprovado e não foi executado. Se chover á água vai
entrar nas casas. Em seguida a Vereadora Nelia Eterna deixou seu abraço
a todas crianças pela comemoração de seu dia, doze de outubro, convidou
os presentes e ouvintes da Cultura FM para a Missa na Pedra Santa –
Imbiruçu, no dia doze de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida às onze
horas. Em seguida o Presidente Tarciso reforçou o convite, agradeceu a
presença de todos e aqueles que acompanharam pela Cultura FM e Internet.
Informou que a Câmara Municipal retomaria o expediente no dia dezesseis
de outubro. Não havendo nada mais a constar, encerrou-se às (15:00)
quinze horas, sob a proteção de Deus, próxima sessão será no dia (25/10)
vinte e cinco de outubro, horário regimental. E eu Carlos Henrique de
Freitas Clemente, Secretário ado’c, lavrei a presente ata, que, após lida, e,
se, aprovada, deverá ser assinada pelo Senhor Presidente e demais
Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto, aos onze dias do mês de
outubro do ano dois mil e dezessete.

