Ata da Terceira Sessão Ordinária do (2º) segundo período da (2ª) segunda
Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (14) quatorze dias do mês de março do ano dois
mil e dezoito, às (14) quatorze horas e (15) quinze minutos, reuniu-se no
Plenário Joaquim Teixeira Pinto da Câmara Municipal de Mutum sito a
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 Marcos, capitulo dez, versículo dezessete a dezenove,
proclamado pelo Vereador Carlos Henrique de Freitas Clemente. Em
seguida fez-se leitura da ata da sessão anterior, posta em discussão, o
Vereador Dary Piloto Coelho ratificou a ata anterior, onde se lê morador de
São Roque, Senhor Milton, leia-se morador de São Roque, Senhor Marcos
Fraga, colocou a ata em votação, aprovada pelos presentes. Após aprovação
da ata anterior, o Senhor Presidente acolheu os representantes da
Comunidade de Santa Rita, demais pessoas da cidade e zona rural,
expressando a alegria da presença de todos na Casa Legislativa.
Continuando passou-se a leitura dos pareceres como seguem. Parecer nº
1/2018 da Comissão em Conjunto, opinando pelo aprovação do Projeto de
Lei nº 3/2018, foi Relator Vereador Juarez Calixto da Silva. Parecer nº
2/2018 da Comissão em Conjunto, opinando pela aprovação do Projeto de
Resolução nº 1/2018, foi Relator Vereador Tarciso Correa de Oliveira.
Passou-se a primeira apresentação do Projeto de Lei nº 4 de 26 de fevereiro
de 2018 que “Cria Projeto Superação no Município de Mutum e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
após apresentação o Vereador Juarez Calixto da Silva, solicitou a
Presidência desta Casa que consultasse o Plenário em sua soberania a
viabilidade de dispensar o parecer no referido Projeto e votá-lo ainda nesta
sessão. Após solicitação, o Senhor Presidente indagou ao plenário todos
manifestaram favoráveis. A presente matéria retomaria no momento
oportuno. Primeira apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 05, de

01 de Março de 2018 que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal do
Município de Mutum – REFIS-MUTUM e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal, encaminhado para análise das Comissões
Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 06, de 05 de
Março de 2018 que “Amplia o número de vagas dos Cargos de Professores
da Educação Básica PEB-2 e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência. Após apresentação o
Vereador Dary Piloto Coelho, solicitou que a Presidência desta Casa
consultasse o Plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o
parecer na presente matéria e votar nesta sessão. Em seguida o Senhor
Presidente consultou o Plenário, todos manifestaram favoráveis. A presente
matéria retomaria ao plenário no momento oportuno. Continuando passouse a primeira apresentação do Projeto de Lei nº 7/2018 que “Dá nova
denominação à Escola Municipal Marechal Castelo Branco, situada no
Povoado de Lajinha de Mutum e dá outras providências” de autoria da
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira em regime de urgência,
encaminhado para analise das Comissões Permanentes. Seguindo, passouse a Primeira apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 08 de 05 de
março de 2018 que “Cria o cargo de Coordenador da Policlínica Municipal
e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, após apresentação o Vereador Tarciso Correa solicitou a
Presidência desta Casa que consultasse o Plenário em sua soberania a
viabilidade de dispensar o parecer na referida matéria e votar nesta sessão.
Após solicitação o Senhor Presidente indagou o Plenário, que manifestaram
favoráveis, o mesmo retomaria no momento oportuno. Os dois oradores
inscritos dispensaram a fala pelo fato de terem resolvido as questões
pautadas. Continuando, passou-se às discussões e votações dos projetos
como seguem. Reapresentação do Projeto de Lei Complementar nº 3 de 09
de fevereiro de 2018 que “Altera a Jornada de Trabalho do Cargo de
Técnico em Radiologia prevista na Lei Complementar Municipal nº
691/2010”, posto em discussão, em vista de não haver nada mais a discutir,
colocou-o em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Reapresentação do Projeto de Resolução nº 1/2018 que “Dispõe sobre
alteração no Regimento Interno da Câmara Municipal de Mutum, Estado de
Minas Gerais”, posto em discussão e votação única, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Retomou o Projeto de Lei nº 4 de 26 de
fevereiro de 2018, apresentado no início desta sessão, com dispensa de

parecer, posto em discussão e votação única, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Continuando retomou o Projeto de Lei nº 6, de 05 de março
de 2018, apresentado no início desta sessão, com dispensa de parecer, posto
em discussão e votação única, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. E, por fim retomaram o Projeto de Lei Complementar nº 8, de 05 de
março de 2018, apresentado no início desta sessão, com dispensa de
parecer, posto em discussão e votação, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Seguindo com a pauta, passou-se às discussões e votações
das proposições. Fez-se leitura de dois Pedidos de Providência de autoria
do Vereador Adir Fidelis de Oliveira, solicitando “construir vestiário nos
campos de futebol da Vila do Distrito de Imbiruçu e do Córrego Novo
Horizonte” e “construir um bueiro com manilhas 0100 no Córrego Boa
Esperança, Distrito de Imbiruçu, propriedade do Senhor Juca Miguel”, o
autor Vereador Adir muito bem defendeu as duas solicitações justificou
serem de grande valia. Os Vestiários servirão de incentivo para os times
locais, bem como visou a extrema necessidade do bueiro para aqueles que
trafegam pela localidade. O Vereador Reinaldo Luiz disse que seus pedidos
não foram atendidos pela administração, é cobrado por seus eleitores. Após
discussão, colocou os dois pedidos em votação, aprovados pelos presentes
com direito ao voto. Continuando fez-se leitura dos dois pedidos de
providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho
solicitando “construir escola municipal no córrego Vermelho, Distrito de
Roseiral” e “reconstruir ponte de madeira ou cimento, o que melhor atender
no Córrego Santa Rita, acesso para os Barra”, o autor Vereador Eliezer
manifestou em defesa às duas solicitações, sendo que a escola se faz
necessário, a existente foi danificada no período das chuvas, em conversa
com Senhor Marzim ele se propôs a doar o terreno para construir uma nova
escola. Com relação à ponte, a existente se encontra abandonada, se faz
necessário, espera que as solicitações sejam executadas o mais breve
possível. Posto em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
E Por fim fez-se leitura da Moção de Congratulação nº 1/2018 de autoria da
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira e demais Vereadores, congratulando
com todas as Mulheres em comemoração ao dia Internacional da Mulher –
8 de março. A autora Vereadora Nelia Eterna, no uso da palavra alencou a
importância da Mulher na sociedade, parabenizou as mulheres que se
encontravam presentes no plenário, as mulheres ouvintes da Cultura FM, as
mulheres funcionárias públicas e todas as mulheres do mundo inteiro. Suas

palavras se deram com intuito de valorizar a mulher em sua missão.
Externou sua admiração e se colocou a disposição. Após discussão,
colocou a Moção em votação, aprovada pelos presentes com direito ao
voto. Conforme contido na pauta, o Vereador Juarez Calixto da Silva
retirou de pauta a Moção nº 2/2018, para retornar na próxima sessão. O
Vereador Tarciso Correa, solicitou a palavra, agradeceu a presença da
comunidade de Santa Rita e demais pessoas que se encontravam presente.
Reforçou a importância da manifestação que havia acontecido no Plenário
uma comunidade lutando em favor da escola para atender a população. E
com relação às colocações do Nobre Vereador Reinaldo, ele também já
havia feito pedidos no início de seu mandato que ainda não fora executado.
Citou como exemplo a via da Avenida dos Pioneiros, havia feito o pedido
há mais de cinco anos, foi executado recentemente, oportunamente
agradeceu a administração, e disse que as coisas vão acontecendo aos
poucos, não podemos perder a esperança. O Vereador Juarez Calixto,
louvou a presença da Comunidade de Santa Rita. Seguindo o Vereador
Eliezer, com base nas colocações do Nobre Colega Tarciso, solicitou que o
sonho dos moradores do Córrego Morada da Chácara fosse realizado,
enquanto a obra não sai que fosse feito limpeza no Córrego, sobretudo na
boca das manilhas, entulhos param no local, dificultando a passagem das
enxurradas por ocasião das chuvas. A Vereadora Nelia direcionou seu
apreço com o Secretário de Obras Lenir, que muito faz pelo município,
solicitou atenção especial para um bueiro que se encontrava em péssimas
condições próximo a Pedra Santa, por este local transita ônibus e outros
veículos. Nas considerações finais o Presidente Washington louvou a
sensibilidade e mobilização da Comunidade de Santa Rita por defender
uma causa de grande valia, nisto a iniciativa foi aplausiva. Na ocasião
incentivou a população a procurarem seus representantes. Não havendo
nada mais a discutir, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão às
15.30(quinze horas e trinta minutos) sob a proteção de Deus, informou que
a próxima sessão seria no dia 26 de março de 2018 e não no dia 28 de
março, como consta no Calendário das Sessões, de acordo com a soberania
do Plenário. 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
quatorze dias do mês de março do ano dois mil e dezoito.

