Ata da Quarta Sessão Ordinária do (2º) segundo período da (2ª) segunda
Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (26) 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 da Primeira Carta de
São Paulo aos Coríntios, capítulo quatro, versículo um, proclamado pelo
Vereador Adir Fidelis de Oliveira. Em seguida fez-se leitura da ata da
sessão anterior, posta em discussão, não havendo nada mais a discutir,
colocou a ata em votação, aprovada pelos presentes. Após aprovação, o
Senhor Presidente acolheu os presentes, frisou muito bem a importância da
presença de cada um para o Legislativo. Seguindo com a Sessão passou-se
a Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 1 de 23 de Janeiro de 2018
que “Cria o Conselho Municipal da Juventude – CMJ, no Município de
Mutum 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 Complementar nº 9 de 13 de
Março de 2018 que “Revoga parcialmente a Lei Complementar nº
692/2010 e a Lei Complementar nº 716/2011, na parte que dispõe sobre o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e o Programa
Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM e cria o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCF, e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado para análise das Comissões Permanentes. De acordo com a
pauta do dia se inscreveu regimentalmente o Senhor José Pôncio Amigo,
com o assunto Trânsito na chegada da Cidade, Rodovia Chico Totó. Com a
palavra o Senhor José Pôncio manifestou sua alegria com a oportunidade,
expôs o assunto em nome dos moradores da localidade, externou sua
preocupação, uma vez que os carros e motos transitam em alta velocidade

na reta que dá acesso a cidade, se continuar como está, poderá ser chamado
de reta da morte. Lamentou que os quebras molas existentes não fossem
respeitados, que o ser humano somente se sensibiliza se mexer no bolso.
Como cidadão manifestou sua preocupação com as pessoas que transitam
no referido trecho, sobretudo com as crianças, lamentou a falta de respeito
dos motoristas que transitam em alta velocidade. Diante da realidade visou
a necessidade de que fosse colocado RADAR com câmeras, nos trechos
que se fizerem necessários, com certeza resolveria o problema. Conforme
o costume da Casa, o Senhor Presidente passou a palavra para os Senhores
Vereadores, usou a palavra o Vereador Eliezer, informou que havia feito
pedido de providência, aprovado nesta Casa, solicitando colocação de
radares e câmeras no referido trecho, também é sua preocupação.
Continuou dizendo que, na ocasião os Vereadores Tarciso Correa e Juarez,
manifestaram que a manutenção dos radares seria muito alta. Também o
Vereador Tarciso, disse que se preocupava com o trânsito na referida
localidade, são três bairros, com muitos moradores, no seu mandato
anterior manifestou a necessidade de radares, onde pode comprovar o alto
custo na manutenção, os quebra molas são econômicos, mas o povo não
respeita. É anseio desta Casa e de todos os moradores resolver o problema,
agradeceu e parabenizou o Senhor José Pôncio pela preocupação. O
Vereador Juarez Calixto parabenizou o Senhor José Pôncio, pela
preocupação com o município, se colocou à disposição para somar. A
Vereadora Nelia parabenizou Senhor José Pôncio pela preocupação em
proporcionar mais segurança para os moradores da localidade ora citada.
Considerou ainda as desvantagens dos quebra molas, sobretudo com a
passagem de ambulâncias, os pacientes reclamam muito, se colocou a
disposição. Também o Vereador Reinaldo manifestou sua alegria com a
presença do Senhor José Pôncio, se colocou à disposição. Em seguida o
Presidente Washington agradeceu a presença do Senhor José Pôncio nesta
Casa, louvou sua preocupação em proporcionar segurança e tranqüilidade
para as pessoas que transitam no referido trecho. Encerrou sua fala, colocou
a Casa à disposição, para lutar em busca de solução. Nas considerações
finais o Senhor José Pôncio, agradeceu o espaço, disse que não se curva em
situações sérias, convidou os Vereadores a distribuirem funções, não quer o
bem para si, mas, para todos. Continuando com a Sessão, passaram-se as
discussões e votações das proposições como seguem. Fez-se leitura do
Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Juarez Calixto da Silva e

Washington Torres Hubner de Medeiros solicitando “reformar a Escola
Municipal João Paulo Teixeira de Siqueira, situada no Povoado Santa
Maria” o autor Vereador Juarez Calixto da Silva, manifestou em defesa a
presente solicitação, disse que a referida escola está no povoado desde
1950, e de sua importância para a comunidade local. A estrutura da escola
encontra em péssimas condições, precisando de cuidados em caráter
emergencial, para atender a comunidade. Em seguida o Vereador
Washington, agradeceu o espaço, parabenizou o Nobre Colega pela
preocupação, não havendo nada mais a discutir, 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 “patrolar a serra que liga o Córrego Santa Luzia
ao Córrego Boa Esperança e reconstruir ponte localizada na propriedade do
Senhor Sebastião Lourenço, anexa a esta serra” e “instalar manilhas 060 na
estrada principal que dá acesso ao Córrego Santa Rita, propriedade do
Senhor Adir Severino”, o autor Vereador Eliezer manifestou em defesa às
duas solicitações, por serem de grande valia, de extrema necessidade.
Esteve no local, pode conferir que a estrada está sem passagem, o
patrolamento se faz necessário para facilitar o tráfego das pessoas. A
segunda solicitação viu-se ser de grande valia para atender a população
local. Não havendo nada mais a discutir, colocou os dois pedidos em
votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto. Após aprovação o
Vereador Dary Piloto Coelho solicitou a palavra e disse que esteve no
DER em Manhumirim, procurou o responsável, Senhor Minarrim e
solicitou que fizessem a operação tapa buracos no asfalto de Mutum, MG108 até a BR 262. Senhor Minarrim disse que iriam iniciar as obras assim
que fosse possível. Também em nome dos moradores do Córrego do
Bronze e Lajinha do Mutum, o Vereador Dary, disse que solicitou reparos
para a ponte do Bronze. Senhor Minarrim respondeu que a ponte iria
demorar, porque seria necessário analisar o volume de água, já arrumaram
a ponte duas vezes ela cedeu. Após resposta do DER, informou o Vereador
Dary Piloto que apesar de ser uma ponte interestadual, procurou o Prefeito
João Batista expondo a situação, ele imediatamente tomou as providências
em tempo record, solucionou o problema, externou seu apreço com o
Prefeito João Batista e Secretário Lenir. Seguindo com a pauta, passou-se a
leitura da Moção de Reconhecimento nº 2/2018 de autoria do Vereador
Juarez Calixto da Silva e demais Vereadores com o Senhor José Monteiro

Rodrigues, popular Jucão, pelos relevantes trabalhos desenvolvidos no
município, sobretudo no que se refere esporte. O autor Vereador Juarez
Calixto falou da importância de Jucão para Mutum, de sua paixão pelo
esporte, de sua alegria contagiante. Os Vereadores Tarciso Correa, Nelia
Eterna, Reinaldo Luiz, Dary Piloto e Presidente Washington, manifestaram
a alegria de assinar em conjunto com o autor a Moção de reconhecimento,
com uma pessoa merecedora, voltada para o povo, de uma índole invejável.
Homem de fé e de grande coração, adora ajudar o próximo. Após longa
discussão de reconhecimento com o agraciado, o Senhor Presidente
colocou a Moção em Votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Em seguida o Vereador Juarez Calixto da Silva solicitou aos
presidentes das comissões permanentes se fariam o parecer dos projetos
encaminhados em conjunto, o Vereador Dary Piloto respondeu que daria a
resposta após a sessão. Vereador Juarez teceu elogios com o Presidente do
Partido Verde, Senhor Karone Marllus, pelos cursos que estão sendo
ministrados no município, capacitando pessoas para o mercado de trabalho.
O Vereador Carlos Henrique falou da situação das estradas do distrito de
Humaitá, na serra que liga o Córrego da Areia, agradeceu a Deus pelas
chuvas, disse ainda que Humaitá é o distrito que tem mais ruas sem
calçamento. Diante das necessidades solicitou ao Prefeito João Batista e
Secretário de Obras, Senhor Lenir, que voltasse os olhares para a região
que está necessitando muito. Presidente Washington, reforçou a solicitação
do Nobre Colega Carlos, considerou a benção das chuvas intensas e o
esforço da administração, visou a necessidade de mais caminhões.
Continuando o Vereador Juarez Calixto, falou da necessidade de mais
caminhões para a coleta do lixo. A Vereadora Nelia Eterna considerou que
a demanda está muito grande, manifestou sua preocupação com as estradas
de Cachoeira Alta, bueiro na propriedade do senhor Orozino Ribeiro que
não tem passagem, precisa de aterro. Outro bueiro em Boa Esperança na
propriedade de Zizinho Filete divisa com João Orico, solicitou atenção
especial do Secretário Lenir e o Prefeito João Batista. Nas considerações
finais, Senhor Presidente, agradeceu ao Secretário Lenir e Prefeito João
Batista que em parceria com a Comunidade estão cascalhando pontos em
Ocidente. Agradeceu em especial a Comunidade de São Martinho,
parabenizando-os pela participação, não é o momento de tecer críticas e
sim de dar as mãos. Não havendo nada mais a discutir, o Senhor Presidente
encerrou a sessão às 15h25min, sob a proteção de Deus, chamada final,

presente todos relacionados no início desta sessão, informou que a próxima
sessão seria no dia onze de abril, 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 seis dias do mês de março do
ano dois mil e dezoito.

