Ata da décima nona Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
Primeira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (13) treze dias do mês de dezembro 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, nesta cidade, 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 seis, versículos quarenta e três a quarenta e cinco, proclamado pelo
Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros. 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, e seguiu com a sessão. O Vereador Tarciso
Correa solicitou à Presidência desta Casa um minuto de silêncio pelo
passamento do Senhor Jadir Leite, pai do Nobre Colega Reinaldo Luiz,
concluiu o Senhor Presidente pedindo a Deus que confortasse os familiares
enlutados. Antes de dar seqüência às matérias pautadas, o Vereador Dary
Piloto solicitou ao Senhor Presidente consultar o Plenário em sua soberania
a viabilidade de incluir na ordem do dia os Projetos 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 e 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, após solicitação, o Senhor
Presidente consultou o Plenário, todos manifestaram favoráveis. Em
seguida o Vereador Tarciso Correa, solicitou ao Senhor Presidente indagar
o Plenário a viabilidade de dispensar o parecer nos dois projetos ora
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incluídos na pauta, para serem votados ainda nesta sessão. Imediatamente o
Senhor Presidente indagou aos Senhores Vereadores, todos manifestaram
favoráveis. Informou o Senhor Presidente que os mesmos retomariam em
plenário, no momento oportuno. Continuando com a pauta o Senhor
Presidente reapresentou os dois projetos incluídos na pauta para que todos
tivessem conhecimento, passou a reapresentação para segunda votação do
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, não havendo nada mais a discutir colocou o Projeto de Lei em
segunda votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Reapresentou para segunda votação o Projeto de Lei nº 40 de 01 novembro
de 2017 que “Altera a redação do § 5º do art. 105 da Lei Orgânica
Municipal e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal,
posto em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Seguindo
retomou o Projeto de Lei nº 43, de 14 de Novembro de 2017 incluído na
ordem do dia com dispensa de parecer, posto em discussão e votação
única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Na seqüência retomou
também o Projeto de Lei nº 44/2017, incluído na ordem do dia com
dispensa de parecer. O Vereador Tarciso Correa de Oliveira solicitou o
Senhor Presidente consultar o Plenário em sua soberania a viabilidade de
que o mesmo passasse a tramitar em regime de urgência, todos
manifestaram favoráveis. Posto em discussão, o autor Vereador Adir
Fidelis saudou os presentes e num breve relato justificou as razões da
alteração da denominação da escola, e quem foi Sebastião Godinho Neto
para o povo de Humaitá e região. Tratava-se de um homem voltado para as
necessidades das pessoas, de coração generoso, foi Vereador, gostava de
ajudar a comunidade, de fácil comunicação e sorriso inigualável. O autor
Vereador Carlos Henrique saudou os presentes e disse que se tratava de
mudança justa, quem conheceu Sebastião Godinho, sabe de suas
qualidades, de sua atenção voltada para a comunidade, foi motorista de
ônibus onde gerou um vasto circulo de amizade. Após discussão colocou o
Projeto de Lei em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Continuando com a pauta passou-se as discussões e votações das
proposições como seguem: Fez-se leitura de dois Pedidos de Providência
de autoria do Vereador Reinaldo Luiz da Silva solicitando “disponibilizar
distribuição de água tratada para a comunidade da Vila Hubner, distrito de
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Ocidente” e “reconstruir a ponte localizada no Córrego Raiz Preta, que dá
acesso a piscina do Senhor Clesio Lucas”, o autor Vereador Reinaldo falou
da importância e necessidade das duas solicitações para o povo, posto em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se a leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Adir Fidelis de Oliveira,
solicitando “reconstruir com o material que melhor atender a ponte
localizada no Córrego Caracol propriedade dos senhores Paulinho Garcia e
Batista Belmiro”, o autor Vereador Adir manifestou em favor de sua
solicitação por ser de grande valia. A ponte existente encontra-se em
péssimas condições, muito perigosa. Trata-se de local por onde passa
caminhão de adubo, transporte escolar e outros que dá acesso a várias
localidades. Contou com o apoio dos Nobres Colegas na aprovação e do
Executivo Municipal na execução. A Vereadora Nelia Eterna fez jus às
palavras do Nobre Colega, uma vez que a ponte existente se encontrava
danificada, podendo causar sérios prejuízos aos que transitam pela
localidade, solicitou que o Executivo e Secretário de obras tomassem as
providências urgentes. Após discussão, colocou o pedido em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se leitura de dois
Pedidos de Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado
Filho solicitando “tornar o povoado de Lajinha de Mutum Distrito” e
“providenciar contenção para barranco que está desmoronando na Rua
Domingos Barcelos, fundos com a casa nº 22 e desviar a enxurrada desta
localidade”, o autor Vereador Eliezer manifestou em defesa das duas
solicitações, por serem de grande valia. Algumas pessoas de Lajinha o
procuraram disseram que estavam tendo dificuldades de receber
correspondências e outras, pelo fato de não conseguirem identificar
endereço, tornando distrito, facilitaria em tudo para os moradores.
Continuou dizendo com referencia à segunda solicitação, visou à
necessidade de que fossem tomadas providências no referido local, para
evitar maiores problemas. Colocou os dois pedidos em votação, aprovados
pelos presentes com direito ao voto. Fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira, solicitando
“calçamento para as ruas Maria Luiza, João Luiz, Euclides Fidelis,
Anedino de Paula e rua de acesso ao cemitério e conclusão do calçamento
da Rua Pedro Paulo e rua da UBS em Imbiruçu”, a autora Vereadora Nelia
Eterna manifestou a necessidade das benfeitorias para os moradores das
referidas localidades. Nas ruas que foram citadas abriram buracos devido a
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chuva, dificultando a passagem, os moradores vem ao longo dos dias
cobrando incessantemente, contou com a especial atenção do Chefe do
Executivo e do Secretário de Obras, posto em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. A Vereadora Nelia agradeceu a
administração pelas benfeitorias da rua Acácio Fidelis não tem mais
problemas. Seguindo o Vereador Dary Piloto Coelho solicitou a palavra e
disse que vinha reclamando nas sessões anteriores em favor do povo com
relação a copasa, filas nos bancos, na Loteria, o correio atrasando as
correspondências, estes melhoraram muito. Continuou dizendo que tinha
mais de trinta dias que vinha falando sobre o péssimo atendimento da
CEMIG, foi feito Ofício, não obteve resposta. A Anel deu carta branca para
a CEMIG, questionou se ela estava ciente dos prejuízos que vem sendo
causado em Mutum pelos piques de energia, muitos eletrodomésticos
queimados. Continuou dizendo que as contas estão vindo, se atrasar
cobram juros. Outra questão foi com relação a Carteira de Trabalho e
Carteira de Identidade, pediu que fosse olhado em caráter emergencial
devido a necessidade. Segundo informações está faltando a liberação da
Senha pela Secretaria de Segurança Pública. Em seguida o Vereador
Carlos Henrique disse que no dia dois de dezembro comunicou ao Senhor
Prefeito e o Secretário de Obras sobre a situação das estradas de Humaitá, o
ônibus escolar está parado por falta de passagem. O Secretário de Obras
Senhor Lenir, disse que estava atendendo outros locais urgentes, em
Humaitá também é urgente, não está passando transporte escolar. Solicitou
a intervenção desta Casa, e informou que está solicitando nem sempre é
possível ser atendido no momento. Em seguida o Presidente Washington
disse que irá expor o assunto e pediu ao Líder do Governo que manifestasse
também no sentido de resolver o problema. Seguindo com a pauta, passouse a leitura da Moção de Pêsames nº 11/2017 de autoria da Vereadora Nelia
Eterna de Oliveira e demais Vereadores, consignando nos anais desta Casa
Moção de Pesar pelo falecimento de Alessandra Pereira Modesto ocorrido
no dia vinte e oito de novembro de 2017. A autora Vereadora Nelia Eterna
deixou seu abraço e reconhecimento com os familiares e amigos que se
encontravam presentes. Falou da pessoa de Alessandra, de seu carisma e
convivência com as pessoas, de sua simplicidade e amizade no seu
convívio diário. Os demais Vereadores Tarciso Correa, Eliezer Vieira,
Dary Piloto, Paulo Antonio, Juarez Calixto e o Presidente Washington
deixaram seu reconhecimento com os familiares, neste momento de dor, de
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saudade, ao mesmo tempo pediram a Deus que os confortassem e tivessem
a certeza de que Alessandra cumpriu muito bem sua missão. Concluiu o
Senhor Presidente que esta Casa de leis esta cheia de amizades em
solidariedade com os familiares, como disse na leitura do Evangelho no
início da sessão “ a Arvore deu bons frutos”, após discussão colocou a
Moção em votação, aprovada pelos presentes com direito ao voto. Em
seguida leu-se o Convite do Presídio de Manhumirim para a Terceira
Cantada de Natal a ser realizada no dia dezesseis de dezembro do corrente
ano às 20 horas no Salão Nobre do Colégio Santa Terezinha em
Munhumirim – MG. Não havendo nada mais a discutir, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e ouvintes da Cultura FM,
informou que a Sessão que seria no dia 27 de dezembro, foi antecipada
para o dia 19 de dezembro de 2017, devido às festividades do final de ano,
no horário regimental. Encerrou-se às 15:34(quinze horas e trinta e quatro
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 treze dias do mês de dezembro do ano dois mil e
dezessete.
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