Ata da sétima Sessão Ordinária do (2º) segundo período da (2ª) segunda
Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (09) nove dias do mês de maio 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, capítulo quatro, versículo trinta e cinco a trinta
e seis, proclamado pelo Vereador Presidente Washington Torres Hubner de
Medeiros. Em seguida fez-se leitura da ata da sessão anterior, posta em
discussão e votação, aprovada por unanimidade. Após aprovação da ata, o
Senhor Presidente acolheu os presentes informou que no presente momento
a Sessão não estava sendo transmitida pela Rádio, assim que o problema
fosse resolvido voltaria ao ar. Em seguida fez-se leitura do Convite da
Audiência Pública - Linha de Transmissão 500kv Governador Valadares 06
– Mutum – Rio Novo do Sul, que será realizada pela empresa A
Transmissora Caminhos do Café S/A, no dia 15 de maio de 2018, às 19
horas no Ginásio Poliesportivo Adolfo Pessoa Filho, situado à Praça Dona
Maricas s/n, Bairro Parque Invejada. Seguindo com a pauta, passou-se a
primeira apresentação do Projeto de Lei nº 11/2018 que “Dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Mutum
para o Exercício de 2019 e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal, a presente matéria foi encaminhada para análise da Comissão
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas de acordo com o artigo 221 e
seus parágrafos do Regimento Interno desta Casa. Apresentou-se o Projeto
de Lei nº 12/2018 que “Dispõe, nos termos do art. 37, X da Constituição
Federal, § 7º do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, sobre a revisão geral da
remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de Mutum, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências” de autoria da Mesa Diretora em
caráter de urgência, após apresentação, o Vereador Dary Piloto Coelho,

solicitou a Presidência desta Casa que consultasse o Plenário em sua
Soberania a viabilidade de dispensar o Parecer no Projeto ora apresentado,
porque se tratava de matéria simples. Após solicitação, o Senhor Presidente
indagou ao Plenário, todos manifestaram favoráveis. A presente matéria
retomaria no momento oportuno. Conforme inscrito regimentalmente, usou
a tribuna o Senhor Luiz Antonio Barbosa, Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para explanar o
assunto - combate ao abuso sexual da criança e do adolescente. Iniciou sua
fala saudando os presentes, manifestou sua satisfação com a oportunidade e
numa breve síntese explanou o assunto, com o intuito de lembrar o do dia
18 de maio que é o marco da luta contra o abuso sexual da criança e do
adolescente, oportunamente convidou os Senhores Vereadores para estarem
presente, e ainda frisou a importância de se criar recursos para o fundo
municipal da criança, assim eles poderão desenvolver um trabalho de
qualidade. A Vereadora Nelia Eterna, saudou os presentes, agradeceu o
Senhor Luiz pelas explanações de grande importância e se colocou à
disposição. Neste momento o Senhor Presidente informou que a sessão
estava sendo transmitida pela Rádio Cultura FM. Continuando o Vereador
Eliezer, no uso da palavra disse que em algumas situações seria a favor da
pena de morte, mas seria contra ao aborto, parabenizou o trabalho da
equipe e afirmou que em Mutum existia muitas crianças se prostituindo,
precisando de atenção. O senhor Luiz respondeu para o Vereador Eliezer
que não teria vindo à esta Casa para falar sobre pena de morte, com relação
ao aborto é contra, mas existem questões que precisam ser revistas com
mais cautela, seria esta, uma questão indiscutível. O Objetivo de sua fala
foi divulgar o dia 18 de maio, agradeceu o espaço e se colocou à
disposição. O Vereador Dary Piloto, como foi mencionado na fala do
Senhor Luiz, disse que não medirá esforços para colocar no orçamento
algum item que favoreça o Conselho, pelos seus benefícios para sociedade.
Nas considerações finais, o Senhor Presidente, agradeceu e parabenizou as
colocações, de fato, tratava de assunto sério, e, colocou a Casa à
disposição. Continuando com a pauta, retomou o Projeto de lei,
apresentado anteriormente, com dispensa de parecer, colocou em discussão,
em vista de não haver nada mais a acrescentar, colocou em votação única,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Seguindo com a pauta,
passou-se a leitura de dois pedidos de providência de autoria do Vereador
Eliezer Vieira Machado Filho solicitando “patrolar o trecho de estrada no

Córrego São Roque: a- no Patrocínio, de frente a propriedade do Senhor
Luiz Eugênio; b- no Quebra Coco, próximo as propriedades do Senhor
Marquinhos Moraes com Tião Mingote, e instalar manilha 040 na divisa
destas propriedades” e “patrolar e tapar os buracos dos pontos críticos da
estrada que inicia na propriedade do Senhor Adélio Toledo se estendendo
até a propriedade do Senhor Deraldi no Córrego Coador, Distrito de
Roseiral”, o autor Vereador Eliezer num breve relato falou da situação
difícil que se encontrava a localidade mencionada em São Roque, visou às
dificuldades de se locomoverem com os doentes. Com relação ao tapar
buracos, disse que no referido local existia um enorme buraco,
impossibilitando a passagem, considerou o direito de ir e vir. Solicitou
atenção especial do Prefeito Municipal e do Secretário de Obras. Após
discussão, colocou os dois pedidos em votação, aprovados por todos com
direito ao voto. Passou-se a leitura dos dois Pedidos de Providência de
autoria do Vereador Adir Fidelis de Oliveira solicitando “patrolar,
cascalhar as estradas e corrigir bueiros dos Córregos Imbiruçu, Cabeceira
de Imbiruçu, Boa Esperança, Cabeceira da Sapucaia e Cabeceira da Areia”
e “organizar/construir estacionamento em formato espinha de peixe(45º) na
Rua Salvador Cassimiro em frente a Casa Paroquial na Vila do Distrito de
Imbiruçu”, o autor Vereador Adir, saudou os presentes, e manifestou a
importância das duas solicitações . Lembrou muito bem a necessidade, uma
vez que se aproxima a colheita do café, nesta ocasião aumenta o fluxo de
veículos, as estradas em boas condições, facilita a locomoção. Disse ainda,
que já havia ligado várias vezes para o Secretário de Obras, este disse que
iria fazer, até a presente data nada havia sido feito, o povo vem sofrendo.
Contou com a especial atenção do Prefeito na execução das duas
solicitações. O Vereador Reinaldo, manifestou e disse que não estava
dando para transitar, as estradas de Ocidente estão muito ruim, gostaria que
o Senhor Prefeito passasse pelas estradas e visse a situação. O Vereador
Carlos Henrique disse que tem sido parceiro da administração, reconhece
que as chuvas foram abundantes. Solicitou atenção do Secretário de Obras
para duas situações em Humaitá, relacionado a bueiros, obra barata, que
resolveria o problema, considerou ainda que se aproximava o período da
colheita do café, neste período aumenta o fluxo de veículos. Solicitou ao
Líder do Governo que intercedesse junto ao órgão competente. O
Presidente Washington, considerou que o Nobre Colega Carlos Henrique
tem ligado incessantemente, intercedendo em favor da comunidade e de

suas necessidades, realmente sua solicitação é pertinente. A Vereadora
Nelia Eterna, parabenizou o Nobre Colega pela iniciativa, sua solicitação
veio fortalecer a necessidade, agradeceu ao Secretário de Obras pelas
benfeitorias nas estradas no Setor de Santa Rita espera que em breve
Imbiruçu seja atendido também. O Presidente Washington breviou
comentários com relação à fala do Nobre Colega Reinaldo, mencionou que
no Setor de Ocidente as estradas já haviam sido patroladas, devido as
chuvas o serviço foi perdido, as estradas estão novamente danificadas,
precisando de serem recuperadas. Após longa discussão, o Senhor
Presidente colocou os dois pedidos em votação, aprovados pelos presentes
com direito ao voto. Continuando passou-se a leitura da Moção de
Congratulação nº 5/2018 de autoria da Vereadora Malvina Quintão de
Oliveira e demais Vereadores congratulando com todos os profissionais da
enfermagem em Mutum pelo dia Internacional do Enfermeiro e pela
Semana Brasileira de Enfermagem. A autora Vereadora Malvina Quintão
de Oliveira saudou prazerosamente os colegas da saúde que se
encontravam presente, justificou que nem todos puderam estar presentes.
Em suas colocações, teceu comentários com o intuito de elevar o trabalho
desenvolvido pelos profissionais da saúde, de grande relevância e digno
de reconhecimento desta Casa. Na ocasião pediu a Deus que derramasse as
bênçãos sobre todos. Os demais Vereadores Nelia Eterna, Dary Piloto e o
Presidente Washington, parabenizaram a Vereadora Malvina pela feliz
iniciativa e reconheceram na classe homenageada, merecedores de aplausos
pelos trabalhos realizados na saúde, em qualquer setor no município,
resguardaram a relevância dos serviços prestados no Pronto Socorro,
concluíram dizendo que todos receberam um voto de gratidão. Concluiu o
Senhor Presidente dizendo que esta Casa Legislativa reconhecia os
trabalhos da classe. Após discussão, o Senhor Presidente colocou a Moção
em Votação, aprovada pelos presentes com direito ao voto. Esgotado os
assuntos pautados o Senhor Presidente passou a palavra para o Vereador
Eliezer Vieira que a manifestou a necessidade de que fosse executado dois
Pedidos de Providência de autoria do Vereador Tarciso Correa – o muro do
Cemitério da Paz e o manilhamento do córrego morada da chácara. Não
havendo nada mais a discutir, o Senhor Presidente informou que a próxima
sessão seria no dia trinta de maio, horário regimental, encerrou-se às
15h22m, 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 nove dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito.

