Ata da décima oitava Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
Primeira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (29) vinte e nove dias do mês de novembro 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 e Tarciso Correa de Oliveira. Não compareceu o Vereador
Reinaldo Luiz da Silva que teve sua ausência justificada pela Presidência
desta Casa. 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 da segunda Carta de São Paulo aos Coríntios , capítulo
cinco, versículos quatorze e quinze, proclamado pelo Vereador Tarciso
Correa 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 por todos. Em seguida o Senhor Presidente acolheu os
presentes, conforme livro de presenças desta Casa e ouvintes da Cultura
FM. O Vereador Tarciso Correa de Oliveira solicitou ao Senhor Presidente
momento de silêncio pelo passamento de Ellen e Alessandra vítimas de
acidente e Senhor Osmar Soares Dutra. Em seguida o Senhor Presidente
pediu a Deus que confortasse os familiares e seguiu com a leitura dos
Pareceres como seguem: Parecer nº 13/2017 da Comissão em Conjunto,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 38/2017, foi Relator Dary
Piloto Coelho. Parecer nº 14/2017 da Comissão em Conjunto, opinando
pela aprovação do Projeto de Lei nº 39 de 26 de outubro de 2017, foi
Relator Vereador Eliezer Vieira Machado Filho e Parecer nº 2/2017 da
Comissão Especial opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 40 de 01
de Novembro de 2017, foi Relator Vereador Juarez Calixto da Silva.
Continuando, passou-se a primeira apresentação do Projeto de Lei nº 43, de
14 de Novembro de 2017 que “Autoriza e regulamenta a cessão de
estagiários municipais a outros órgãos da administração pública direta,
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União e do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal

em regime de urgência, encaminhado para análise das Comissões
permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 44/2017 que “Dá
nova denominação à Escola Municipal Recanto do Saber, situada na Rua
Dário Alves Pereira, na Vila do Distrito de Humaitá e dá outras
providências” de autoria dos Vereadores Adir Fidelis de Oliveira e Carlos
Henrique de Freitas Clemente, encaminhado para análise das Comissões
Permanentes. Continuando com a pauta, passou-se aos oradores inscritos
regimentalmente, usou a tribuna o Senhor Ronildo Hubner de Freitas, que
expôs o assunto Secretaria de Obras e Secretaria da Cultura, iniciou sua
fala expondo em primeiro a Secretaria da Cultura, disse que veio a esta
Casa para falar da festa ocorrida no Parque de Exposições “Café com
Leite” o que o deixou indignado. Como produtor de Café fez um breve
apanhado da importância do café e do leite para aqueles que produzem e
consomem. Diante do que aconteceu no evento, onde não existiu nenhum
dos dois, foi servida bebida alcoólica, deixou registrado o seu repúdio,
como produtor de café e como cidadão com a Secretaria da Cultura e com
o Prefeito Municipal, por ter permitido aquela festa naquele local. E com
relação à Secretaria de Obras, o Secretário já esteve em Ocidente e nada foi
feito no sentido de cascalhar as estradas, agradeceu a Deus pela chuva, mas
expôs as dificuldades para os carros transitarem. Continuou dizendo que
ouviu o Prefeito falar em palanques que não iria fazer ponte de eucalipto,
mas ele está fazendo, e várias outras questões na região relacionadas a
benfeitorias nas estradas e pontes. A seu ver o Secretário deveria estar
voltado para a zona rural. Diante dos fatos sugeriu a Casa que convidasse o
Secretário de Obras pedisse a ele que olhasse com mais atenção as questões
mencionadas, senão não tem como o povo transitar. Em seguida com a
palavra o Vereador Eliezer Vieira, disse para o Senhor Ronildo que o
assunto que ele havia abordado era muito importante, e que infelizmente
na época de campanha são feita promessas que não se conseguem realizar,
isto acontece não só em Mutum, mas em todo país. Disse ainda que estava
chegando a época das promessas, pediu que todos escolhessem bem seus
candidatos, aqueles que dispusessem recursos para Mutum. Informou
ainda que após a sessão iria procurar o Secretário de Obras, para expor as
questões abordadas. Continuando o Vereador Tarciso Correa parabenizou o
Senhor Ronildo pelas colocações referente à festa “Café com Leite”, e com
relação as estradas, ele como ex-vereador era conhecedor da realidade no
município, é um problema crônico no período das chuvas. Informou

também que a Câmara já havia aprovado em sessões anteriores projeto de
lei para aquisição de máquinas, com certeza atenderá os distritos mais
críticos. O Vereador Adir Fidelis parabenizou senhor Ronildo pelas
colocações e cobranças, ele também vem ao longo dos meses cobrando
incessantemente do Executivo e Secretário de Obras, melhorias para
Imbiruçu, pediu que ele continuasse ajudando com as cobranças. Seguindo
o Vereador Dary Piloto Coelho saudou os presentes parabenizou o Senhor
Ronildo pelas colocações, de fato, a festa Café com Leite não condisse com
o título, venderam bebida alcoólica. Quanto às estradas, é válido cobrar,
mas, todo ano acontece os problemas por ocasião das chuvas. Continuando
o Presidente Washington num breve relato deixou suas considerações,
parabenizou o Senhor Ronildo pela atitude, e disse que gostaria de fazer
ressalva como Vereador do distrito de Ocidente, as pessoas poderiam
pensar que ele não havia se dedicado. Demonstrou sua investidura desde o
primeiro dia nesta Casa com pedidos de providência, foi à Capital junto aos
Deputados buscar recursos para o distrito de Ocidente. Continuou dizendo
que segundo informações, eles serão contemplados com uma parte de
asfalto e que virá uma verba para cascalhamento do qual terá a
oportunidade de apontar os pontos críticos, não teria como fazer tudo,
incluiu a serra do Senhor Antonio Natim que o Senhor Ronildo disse, a
chegada do Borjão e a serra do Zé Branco que é a sua passagem. Não foi
incluída a serra da Laje porque está na esperança de que será concluída
com dois quilômetros de asfalto. Disse ainda que fez as ressalvas a título de
esclarecimento, pois tem cinco anos que está cobrando, fazendo sua parte.
A seu ver a Secretaria de Obras tem feito um bom trabalho, com relação às
pontes citadas pelo senhor Ronildo, temos tentado atender da melhor forma
possível, uma ponte de madeira, ou que seja de eucalipto é melhor do que
ficar sem nenhuma. Em se tratando de recursos disse ao Senhor Ronildo
que ele conhecia muito bem, porque já havia sido vereador. Continuou
dizendo que gostaria de falar sobre o trabalho da Secretaria da Cultura,
pode ter existido erro, mas num breve levantamento a titulo de informação
os organizadores foram Senhor Eber Serrano e Geraldo Geovane
Marcelino, gerou receita para o município o valor de R$ 3.750,00 (três mil,
setecentos e cinqüenta reais). Com relação a Secretaria da Cultura, ele
queria esclarecer, nunca havia tido no município um Secretário da Cultura
com tanto zelo, pode ter acontecido algum erro, mas não poderia ficar
calado diante das colocações. Nas considerações finais o Senhor Ronildo

agradeceu a oportunidade e disse que segundo informações, a festa havia
dado prejuízo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para os organizadores,
e, com relação a Secretaria da Cultura o Orçamento é muito pouco, os
Vereadores no momento da votação do Orçamento poderiam fazer emenda
para elevá-lo. O Senhor Presidente agradeceu a participação do Senhor
Ronildo e passou a palavra para o Senhor Marcone Rosa da Silva, inscrito
Regimentalmente para falar sobre o campo de futebol de Humaitá.
Primeiramente saudou os presentes e manifestou satisfação pela
oportunidade, disse que representava a comunidade de Humaitá para falar
sobre a necessidade de terminar o campo de futebol. Continuou dizendo
que apesar de não ser atleta, é apoiador do esporte. Solicitou aos Senhores
Vereadores que intercedessem junto a administração no sentido de gramar
o campo, para que os atletas pudessem praticar o seu esporte. Mesmo
sabendo que existe proposta de terminar o campo, solicitou que fosse
agilizado, devido à demanda. Humaitá já está sendo contemplado com
obras, pediu ao Líder do Governo que intercedessem junto ao Executivo
Municipal em favor dos jogadores de Humaitá, eles esperam ansiosos. Em
seguida o Vereador Carlos Henrique saudou os presentes e disse que a
demanda do campo começou a três anos, ele continua intercedendo
juntamente com a Nobre Colega Nelia. Em Humaitá tem muitos atletas que
esperam por esta benfeitoria, agradeceu o empenho do amigo Marcone. A
Vereadora Nelia manifestou em favor dos atletas de Humaitá e da
necessidade de que o campo fosse gramado, já intercedeu junto ao
Secretário de Obras e oportunamente agradeceu pelas obras realizadas. O
Vereador Tarciso Correa parabenizou ao Senhor Marcone pela
preocupação com a comunidade de Humaitá, apesar das dificuldades que a
administração enfrenta, querem melhorias não só para o campo, mas para
todas as demais necessidades. O Vereador Dary Piloto, parabenizou Senhor
Marcone pela reivindicação que se faz necessária para os jogadores de
Humaitá, acredita que em breve o problema será solucionado porque o
Executivo está correndo atrás. É preciso que o Secretário do Esporte invista
mais nesta questão. Continuando o Presidente Washington parabenizou o
Senhor Marcone por se preocupar com sua comunidade. Aqui nesta Casa
enquanto Vereador exerceu sua atividade com muito zelo, agora como
cidadão. Em Ocidente os atletas esperaram sete anos por benfeitorias,
espera que em Humaitá não aconteça o mesmo. Nas considerações finais o
Senhor Marcone lembrou muito bem que no período chuvoso, fica muito

mais barato gramar o campo, agradeceu aos Vereadores que expressaram o
apoio, disse que estava nesta Casa sem pretensão política, sugeriu aos
Nobres Vereadores que convidassem o Secretário de obras neste plenário,
para prestar esclarecimentos sobre a Secretaria, que está deixando a
desejar. Encerrou sua fala agradecido com a oportunidade. Continuando o
Senhor Presidente retomou a pauta passaram-se as discussões e votações
dos projetos como seguem. Reapresentou o Projeto de Lei nº 38/2017 que
“Institui no calendário oficial do município de Mutum o “JANEIRO
BRANCO”, mês dedicado à realização de atividades de promoção da saúde
mental” de autoria da Vereadora Malvina Quintão de Oliveira, posto em
discussão a autora Malvina falou muito bem sobre o janeiro branco, assim
como existe o outubro rosa e o novembro azul. O janeiro branco trata da
inclusão, prevenção e conscientização da saúde mental, defendia a causa
porque era necessário. A Vereadora Nelia Eterna parabenizou a feliz
iniciativa da Nobre Colega, por ser conhecedora da necessidade. Após
discussão colocou o Projeto de lei em primeira votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Reapresentou o Projeto de Lei
Complementar nº 39, de 26 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, posto em
discussão em vista de não haver nada mais a acrescentar, colocou em
votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Reapresentou
o Projeto de Lei nº 40 de 01 de novembro de 2017 que “Altera a redação do
§ 5º do artigo 105 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal, posto em discussão em vista de não haver
nada mais a acrescentar, colocou em primeira votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Seguindo com a sessão, passaram-se as
discussões e votações das proposições como seguem. Fez-se leitura do
pedido de providência de autoria da Vereadora Malvina Quintão de
Oliveira, solicitando “calçamento ou asfaltamento para o morro do cruzeiro
e arborização das margens do mesmo” a autora Vereadora Malvina disse
que foi procurada por pessoas da comunidade católica e se sentia honrada,
mesmo sendo evangélica, estava representando o povo, tratava de
solicitação que iria beneficiar as pessoas que vão até o cruzeiro, facilitando
o tráfego. Também o Vereador Eliezer disse ser evangélico, e reconhecia a
grandeza da solicitação. Não havendo nada mais a discutir, colocou o
pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leu o

pedido de providência de autoria dos Vereadores Tarciso Correa de
Oliveira e Malvina Quintão de Oliveira, solicitando “conclusão do
manilhamento/canalização do Córrego Morada da Chácara, iniciando
próximo à residência do Senhor Gilberto Peruano, local até onde o mesmo
está manilhado/canalizado se estendendo até o início do Córrego, nas
proximidades da propriedade do Senhor Tarciso Vivêncio”, o autor
vereador Tarciso, manifestou em prol de sua solicitação, e de seus
benefícios, sobretudo para os que residem nas proximidades que anseia por
esta obra e que tinha orgulho de estar trazendo a esta Casa a referida
solicitação para aprovação dos Nobres colegas, e que a obra seria realizada
com recursos próprios. A autora Vereadora Malvina Quintão disse sentirse honrada com a solicitação, porque conhece a necessidade da mesma para
os moradores que sonham com a realização da obra. O Vereador Eliezer
parabenizou a iniciativa dos Nobres Colegas, não entendeu porque não
havia assinado juntamente com os dois, ele tem as metragens passo a passo,
acredita que a obra será realizada dentro desta Legislatura, se colocou à
disposição. O Vereador Dary Piloto parabenizou os autores pela feliz
iniciativa, também já havia pedido em legislaturas anteriores por várias
vezes, mediante conversa com o Executivo, ele disse que fará a obra. Não
havendo nada mais a discutir colocou o pedido 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 “construir
bueiro na Rua Helio Pôncio próximo ao nº 92, oficina do Paulo Jeová” o
autor Vereador Eliezer frisou muito bem a necessidade do bueiro no local
citado para atender os moradores, pois o existente não comporta a água,
trazendo sérios transtornos para os moradores. Posto em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Continuando fez-se leitura de dois
pedidos de providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira
solicitando “ensaibrar os morros localizados na propriedade do Senhor
Nivercino, depois do posto de gasolina de Imbiruçu, dando seqüência na
propriedade do Senhor José Tachico, Zezinho Peçanha até a propriedade do
Senhor José Jovino, saída para Ibatiba-ES” e “reabrir, ensaibrar e construir
caixa de contenção nas seguintes localidades: -morro da Dona Nadir no
Córrego Caracol; - morro do falecido Antonio Cândido, Córrego Novo
Horizonte e – morro na propriedade do Senhor Tião Iel, Córrego Caracol” a
autora Vereadora Nelia manifestou em favor das duas solicitações, por
serem de extrema necessidade, gostaria que fossem analisadas com carinho

pelo Executivo Municipal pelo bem das pessoas que transitam diariamente
pelos referidos locais. Após discussão o senhor Presidente colocou os dois
pedidos em votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto. Em
seguida o Vereador Dary Piloto Coelho solicitou a palavra e prestou
informações com relação ao atendimento do correio, melhorou, mas ainda
não está como de fato precisa. Também melhorou o atendimento no que se
refere às filas. Cobrou com relação à CEMIG e perguntou ao Líder do
Governo se ele havia manifestado com o Prefeito sobre sua solicitação na
sessão do dia 08 de novembro, obteve resposta que não. Continuou falando
dos constantes piques de energia, apagões, eletrodomésticos queimados,
contas com valores altos. Diante dos fatos solicitou ao Nobre Presidente
que convocasse o responsável pela CEMIG em Mutum, para vir a esta Casa
prestar esclarecimentos, encerrou sua fala contou com o apoio desta Casa.
O Senhor Presidente parabenizou o Nobre Colega pelas colocações, de fato
o problema da CEMIG é vergonhoso, solicitou ao Assessor desta Casa que
oficiasse ao responsável pela CEMIG em Mutum para vir a esta Casa
prestar esclarecimentos. Oportunamente manifestou o empenho desta Casa
com a COPASA, tudo se resolveu. Continuando, passou-se a leitura da
Moção de Congratulação nº 7/2017 de autoria do Vereador Carlos
Henrique e demais Vereadores consignando congratulação com os alunos
da Escola Estadual Professora Levinda Alves da Silva, Escola Estadual
Maria Luiza Alves e Escola Estadual Ministro Francisco Campos pela
conquista de medalhas e menções na Olimpíada Brasileira de Matemática
das escolas Públicas –OBMEP. O autor Vereador Carlos Henrique
agradeceu aos presentes manifestou satisfação de ver a Casa cheia de
pessoas com bons exemplos, agradeceu aos diretores, professores e alunos
medalhistas que se encontravam presentes para receber o reconhecimento
desta Casa de Leis. Alencou o trabalho e dedicação de cada professor e
cada aluno que deu o seu melhor. Os vereadores Nelia Eterna, Adir Fidelis,
Tarciso Correa, Dary Piloto e o Presidente Washington reconheceram o
esforço de cada diretor, professor, aluno e pais que não mediram esforços e
conquistaram a merecida premiação. Parabenizou o autor Vereador Carlos
Henrique pela feliz iniciativa. E aos diretores e professores desejaram que
continuassem levando as crianças no caminho certo, incentivando-os e
despertando o gosto pelo estudo. Após longa discussão, colocou a Moção
em votação, aprovada pelos presentes com direito ao voto. E por fim fez-se
leitura da Moção de Pêsames nº 10/2017 de autoria do Vereador Eliezer

Vieira Machado Filho e demais Vereadores, consignando voto de pesar
pelo falecimento do Senhor Osmar Soares Dutra ocorrido no dia 31 de
outubro de 2017. O autor Vereador Eliezer externou seu sentimento aos
familiares pelo passamento do Senhor Osmar, de quem foi amigo
particular, aprendeu com seus bons exemplos, e nunca será esquecido em
sua memória. Os Vereadores Tarciso Correa, Dary Piloto Coelho e o
Presidente Washington manifestaram agradecidos com o autor pelo espaço,
reconheceu na pessoa do senhor Osmar um político que atuou como
Vereador e Vice Prefeito deu sua contribuição para o município, foi um
cidadão de bem, a Casa Legislativa deixou o reconhecimento aos
familiares. Após discussão, colocou a Moção em votação aprovada pelos
presentes com direito ao voto. Não havendo nada mais a discutir o senhor
Presidente informou que a próxima sessão seria no dia treze de dezembro,
horário regimental. Encerrou-se às 16:25(dezesseis horas e vinte e cinco
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 nove dias do mês de novembro do ano dois mil e
dezessete.

