Ata da décima sexta Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
Primeira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (25) vinte e cinco 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 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 dez, versículos vinte e cinco a
vinte e sete, proclamado pela Vereadora Nelia Eterna de Oliveira. 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
livro de presenças desta Casa, ouvintes da Cultura FM e internautas.
Prosseguiu com a sessão, fez-se leitura das correspondências como
seguem: Convite da Escola Estadual Dionysio Costa para Feira de Ciências
no dia vinte e oito de outubro do corrente ano das oito às onze horas.
Convite para a Palestra com Diniz Pinheiro na Câmara Municipal de
Manhuaçu no dia vinte e cinco de outubro às dezenove horas e
correspondência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
notificando quanto ao acesso ao aplicativo “Na ponta do lápis”. Deu
seqüência à pauta com as apresentações, sem discussão das proposições
como seguem: primeira apresentação do Projeto de Lei nº 36, de 05 de
outubro de 2017 que “Altera a Lei Complementar nº 684/2010 e suas
alterações, e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência, após apresentação a Vereadora Nelia Eterna solicitou
ao Senhor Presidente que consultasse a Soberania do Plenário a viabilidade
de dispensar o parecer na referida matéria e votá-lo ainda nesta sessão.
Imediatamente o Senhor Presidente indagou ao Plenário, o Vereador Adir
Fidelis de Oliveira solicitou VISTA, o Senhor Presidente respondeu para o
Nobre Vereador que se tratava de solicitação de dispensa de parecer e a

VISTA ele deveria pedir no ato da votação, em vista de ninguém se
posicionar ao contrario, foi concedido a dispensa de parecer, o projeto
retomaria em plenário no momento oportuno. Seguindo passou-se a
primeira apresentação do Projeto de Lei nº 37, de 02 de outubro de 2017
que “Autoriza o Poder Executivo alienar bens móveis, mediante leilão
público nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, após apresentação,
o Vereador Tarciso Correa de Oliveira solicitou tempo para se reunir com
os Nobres Colegas com objetivo de discutir a necessidade da matéria para o
município. De volta à Sala das Sessões, o Senhor Presidente conduziu os
trabalhos, se desculpou com ouvintes da Cultura FM, o intervalo foi
necessário, para tratar de assuntos de interesse do município. Em seguida o
Vereador Tarciso explicou que o tempo solicitado foi para discutir com os
demais colegas o Projeto de Lei nº 037/2017 e da necessidade do mesmo
para o município. Diante da urgência do Projeto, solicitou ao Senhor
Presidente que consultasse o Plenário em sua Soberania a viabilidade de
dispensar o parecer no referido Projeto de Lei e votá-lo ainda nesta Sessão.
O Senhor Presidente indagou o Plenário, todos manifestaram favoráveis.
Em seguida o Senhor Presidente retomou o Projeto de Lei nº 36/2017, com
dispensa de parecer, posto em discussão e votação única aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Imediatamente o Vereador Adir disse que
havia solicitado VISTA no referido projeto de lei, respondeu o Senhor
Presidente que a VISTA é solicitada no ato da votação. Retomou o Projeto
de Lei nº 037/2017 com dispensa de parecer, posto em discussão e votação
única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Continuando com a
pauta passou-se a discussão e votação das proposições como seguem. Fezse leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Juarez
Calixto da Silva e Washington Torres Hubner de Medeiros solicitando
“instalar mureta, guard rail ou defensa metálica na curva da MG 108 e Rua
Marlene Camargo, Bairro Jardim da Ponte”, o autor Vereador Juarez
manifestou em defesa do pedido, alencando a importância do mesmo no
local ora citado. Trata-se de solicitação que preserva a vida, uma vez que o
local é muito perigoso, propicia acidentes, concluiu sua fala dizendo que a
sinalização se faz necessário. O Presidente Washington fez jus à palavra do
Nobre Colega contou com a execução. Colocou o Pedido de Providência
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se leitura
do Pedido de Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado

Filho solicitando “instalar manilhas 060 em dois trechos de estrada no
Córrego São Roque”, o autor Vereador Eliezer disse que esteve no local,
pode perceber a necessidade das manilhas, para facilitar o trafego,
considerou ainda que se aproxima o período das chuvas, as manilhas
facilitará o escoamento das águas sem formar valas, contou com o apoio
dos Nobres Colegas na aprovação e do Chefe do Executivo na execução.
Colocou o pedido de providência em votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Continuando com a pauta passou-se a leitura do
Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Nelia Eterna de Oliveira e
Washington Torres Hubner de Medeiros, solicitando “construir creche na
Vila do Distrito de Ocidente”, a autora Vereadora Nelia manifestou a
necessidade da creche para atender a população, sobretudo a mais carente.
Trata-se de zona cafeeira, onde as mães saem para lavouras e muitas vezes
não tem com quem deixar as crianças, tendo que carregá-las, colocando-as
em risco. Solicitou ao Líder do Governo que fosse porta voz junto ao
Executivo. O Presidente Washington, agradeceu a Nobre Colega o espaço,
de fato Ocidente precisa de uma creche, devido a demanda. Após
discussão, 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 Tarciso Correa que apresentou o Pedido de
Providência de autoria dos Vereadores Washington Torres Hubner de
Medeiros e Juarez Calixto da Silva solicitando “reorganizar o trânsito da
Praça Astrogildo Augusto Soares, saída para Ponte Alta”, o autor Vereador
Washington, explicou minuciosamente a necessidade de reorganizar o
trânsito na referida localidade, uma vez que ocorre acidentes com
freqüência, contou com apoio dos Nobres Colegas na aprovação. O
Vereador Juarez disse que também é conhecedor da situação, de fato tornase necessário. O Vereador Eliezer manifestou a importância de que fosse
colocado placa indicativa, passando pelo asfalto do Loteamento da Porto
Alegre de custo baixo. Aparte para o Vereador Washington que vê a
necessidade de duas placas indicativas, mão e contra mão. Disse o Vice
Presidente que tratava de solicitação de grande valia, também foi procurado
por moradores da localidade, de fato precisa ser olhado com carinho. Após
discussão, colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. O Presidente Washington retomou a pauta e
apresentou o Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Malvina
Quintão de Oliveira e Tarciso Correa de Oliveira, solicitando “que o

Executivo Municipal crie através de Decreto, o Parque Municipal da Pedra
da Invejada, de acordo com o que estabelece o art. 226 da Lei Orgânica
Municipal.” A autora Vereadora Malvina saudou os presentes manifestou
sua alegria em ver a casa cheia, disse que a solicitação externa o sonho de
ver a criação de um Parque Municipal na Pedra da Invejada, este facilitará
o crescimento turístico e econômico do município. O Vereador Tarciso
Correa, conhece a dimensão da matéria, a pedra da invejada é contemplada
pelas pessoas que nos visitam se encantam com sua beleza. A Vereadora
Nelia parabenizou os autores pela feliz iniciativa, Mutum tem necessidade
de um ponto turístico, também aquele local lembrou muito o seu irmão
Tarciso Fidelis visitava com freqüência. Colocou o pedido de providência
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. E por fim fez-se
leitura da Moção de Aplausos nº 8/2017 com as profissionais da educação
Senhora Sandra Guter Ferreira Teixeira – Secretária Municipal da
Educação, Diretora Janeth Rodrigues Batista e a Especialista Ângela Maria
de Oliveira Faria da Escola Municipal Gentil Simões Caldeira de Ensino
Fundamental, pela conquista do título de escola “Destaque Local”, por
possuir melhor prática de gestão escolar. Em discussão, o Vereador Tarciso
Correa agradeceu as profissionais que foram contempladas pelo excelente
trabalho desenvolvido na escola e pela conquista. O vereador Eliezer
parabenizou as profissionais da educação pelo trabalho que tem feito, disse
que não se constrói um cidadão cem por cento com uma educação
cinqüenta por cento, citou como exemplo os políticos em Brasília não
tiveram uma educação de qualidade. Disse que o Prefeito Municipal
deveria reconhecer e não atrasar em pagar o Piso salarial dos professores é
direito garantido pela Constituição. Encerrou sua fala parabenizou as
homenageadas pelo ato heróico que tem feito, podem contar sempre com
ele. A Vereadora Nelia Eterna disse que as profissionais agraciadas são
merecedoras de aplausos pelo excelente trabalho. Antes de receberem o
Piso salarial, pensaram numa educação de qualidade. O Vereador Dary
Piloto parabenizou as profissionais, por serem guerreiras e prestadoras de
serviço de qualidade. E por fim o Presidente Washington, deixou suas
palavras de reconhecimento com as três profissionais e disse que a
Secretaria da Educação de Mutum vem ao longo dos anos fazendo um
brilhante trabalho, em nome da Câmara Municipal parabenizou-as. Após
discussão, colocou a Moção em votação, aprovada pelos presentes com
direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados o Vereador Tarciso Correa

solicitou a palavra agradeceu ao Secretário de Obras, Senhor Lenir, pela
conclusão da ponte, cuja solicitação foi de sua autoria, explicou também
que solicitou tempo no ato da apresentação do Projeto de lei nº 37/2017,
motivo pelo qual a Secretaria da Saúde vai leiloar os veículos mais antigos
para adquirir nova frota. São carros muito usados que, com o tempo se
desgastaram, oportunamente agradeceu os Nobres Colegas
por
reconhecerem a necessidade da aprovação do referido projeto de lei. O
Presidente da Comissão em Conjunto Vereador Juarez Calixto, indagou os
três Presidentes das Comissões Permanentes se iriam reunir em Conjunto
para dar Parecer no Projeto já encaminhado, todos manifestaram
favoráveis. Ficou marcada reunião da Comissão em Conjunto para o dia
31/outubro/2017 às 14.00 horas. O Vereador Eliezer solicitou informações
sobre os vídeos das sessões que foram gravados, sendo que os anteriores
estão com falhas, obteve resposta do Presidente desta Casa que está em fase
experimental, a internet também não estava ajudando. Louvou a atitude do
Nobre Vereador Tarciso em prestar esclarecimentos para os ouvintes sobre
a necessidade do Projeto de Lei 37/2017, também agradeceu aos Senhores
Vereadores pela aceitação, a sociedade mutuense vai ganhar. Agradeceu a
professora Bethania com seus alunos da Escola Estadual do Cantinho do
Céu, que se encontrava presente. Não havendo nada mais a tratar o Senhor
Presidente agradeceu a participação de todos, dos ouvintes da Cultura FM e
aos que acompanharam pela Internet. Encerrou-se às 15.40 horas (quinze
horas e quarenta minutos) sob a proteção de Deus, chamada final, presentes
todos relacionados no início desta sessão. Próxima Sessão dia (08) de
novembro, horário regimental. 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 cinco dias do mês de outubro do ano dois mil e
dezessete.

