Ata Sucinta da (10ª) décima Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da
(3ª) terceira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. As quatorze horas e quinze minutos do dia
vinte e seis de junho do ano dois mil e dezenove, reuniu-se no Plenário
Joaquim Teixeira Pinto da Câmara Municipal, sito a Rua Dom Cavati, 391,
em Mutum Minas Gerais, presidida pela Mesa Diretora ado’c, em virtude
da ausência do Presidente Washington Torres Hubner de Medeiros:
Presidente Vereadora Malvina Quintão de Oliveira, Vice Presidente
Vereador Reinaldo Luiz da Silva e Secretário Vereador Tarciso Correa de
Oliveira. De acordo com o Livro de Presenças compareceram os
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 e Paulo Antonio Alves. Comprovada a presença
dos (10) dez Vereadores no ato da chamada a Senhora Presidente declarou
aberta a Sessão sob a proteção de Deus, convidou a todos a se colocarem de
pé, para ouvir a palavra de Deus, Leitura do Evangelho de São Marcos,
capítulo oito, versículo trinta e quatro a trinta e cinco proclamados pelo
Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Em seguida solicitou leitura da ata da
sessão anterior, que foi discutida e aprovada sem ressalva. A Senhora
Presidente acolheu os presentes e ouvintes da Cultura FM, conforme
registro de presenças e justificou a ausência do Presidente Washington.
Solicitou leitura dos Pareceres da Comissão em Conjunto, como seguem:
Parecer nº 10/2019, opinando pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 14, de 09 de maio de 2019, foi Relator Vereador Tarciso
Correa de Oliveira. Parecer nº 11/2019, opinando pela aprovação do
Projeto de Lei nº 15/2019, foi Relator Vereador Paulo Antonio Alves e
Parecer nº 12/2019, opinando pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 16, de 07 de Junho de 2019, foi Relator Vereador Dary
Piloto Coelho. Passou a Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 17, de
24 de junho de 2019 que “Autoriza o Município de Mutum – MG a
contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A –
BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado para análise das Comissões Permanentes. Na seqüência
passou a reapresentação do Projeto de Lei nº 14, de 09 de Maio de 2019
que “Altera a Lei Municipal nº 948, de 28 de junho de 2017 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,

posto em discussão e votação única, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Reapresentação do Projeto de Lei nº 15/2019 que “Abre Crédito
Suplementar ao Orçamento do corrente exercício, aprovado pela Lei
Municipal nº 1.006 de 14/11/2018, e dá outras providências”, de autoria da
Mesa Diretora, posto em primeira discussão e primeira votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Reapresentação do Projeto de Lei
Complementar nº 16, de 07 de Junho de 2019 que “Concede aumento de
10% para os professores e especialistas da rede municipal de ensino,
atualiza a tabela de vencimentos, anexo II, item 1, instituída pela Lei
Municipal nº 663/2009 e suas alterações e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, posto em discussão
e votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se
leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Paulo Antonio
Alves solicitando, “fazer manutenção nas luminárias do campo de futebol
da Vila do Distrito de Roseiral”, em discussão o autor Vereador Paulo se
manifestou visando a necessidade da referida solicitação para os moradores
e atletas de Roseiral. Colocou o Pedido de Providência em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leitura de dois Pedidos de
Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho,
solicitando “fazer aterro em caráter emergencial na estrada localizada
próximo a escola do Córrego Novo Horizonte e corrigir o cano de esgoto
estourado que está provocando deslizamento do barranco” e “fazer aterro e
levantar a estrada iniciando na propriedade do Senhor José Ambrósio,
Córrego Pedra do Boi, se estendendo até a propriedade do Senhor Fernando
Brandão cascalhar a mesma”, o autor Vereador Eliezer manifestou em
defesa às duas solicitações por serem de grande necessidade para as
localidades citadas, considerou que havia sido procurado pelos moradores
em função das duas solicitações. A Vereadora Nelia solicitou VISTA no
primeiro Pedido de Providência apresentado, por entender que se tratava da
mesma solicitação de sua autoria aprovado na sessão anterior, convidou os
Nobres Colegas para com ela averiguar a situação, foi concedido a VISTA.
Justificou o Vereador Eliezer que estaria havendo equívoco por parte da
Nobre Colega, porque a sua solicitação se tratava de aterro e da Nobre
Colega fossa séptica. Colocou o Segundo Pedido de Providência em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Dary Piloto Coelho
solicitando “fazer melhorias na iluminação da Rua Doutor João Luiz Alves,

trocando as atuais hastes (braços) de iluminação dos postes por outras de
tamanho maior e com lâmpadas de melhor qualidade”, o autor Vereador
Dary se manifestou agradecido com o Executivo que já teria iniciado a
referida obra, e pelas muitas outras já realizadas, manifestou esperançoso
de que a mesma fosse concluída o mais breve possível. Os Vereadores
Reinaldo Luiz, Tarciso Correa, Malvina Quintão parabenizaram o autor
pela feliz iniciativa e manifestaram agradecidos com a administração pelas
obras realizadas. Colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Nas considerações finais, pronunciou
com anuência do Plenário o Líder do Governo Vereador Juarez Calixto da
Silva, solicitou a necessidade de que fosse colocado placas indicativas e
pintar os quebra molas da cidade. Solicitou que fossem tomado
providências com relação ao cascalho que foi colocado na estrada Beira
Rio, precisa ser espalhado. Solicitou providências com relação aos
transtornos que os caminhões pesados vêm causando próximo a matriz. E
por fim, de comum acordo com os três Presidentes das Comissões
Permanentes, marcou reunião da Comissão em Conjunto, para analisar o
Projeto de Lei nº 17/2019, após a presente sessão. A Senhora Presidente
formou a Comissão de Recesso, conforme prevê o Regimento Interno desta
Casa, composta pelo Presidente Washington Torres Hubner de Medeiros e
demais Vereadores Paulo Antonio Alves, Juarez Calixto da Silva e Tarciso
Correa de Oliveira. Não havendo nada mais a discutir informou a Senhora
Presidente que o áudio na íntegra da presente sessão, se encontrava
publicado na página da Câmara Municipal, www.camaramutum.mg.gov.br.
Agradeceu aos ouvintes da Cultura FM e presentes, solicitou chamada
final, presente todos relacionados no início desta sessão, encerrou-se às
14h53m, sob a proteção de Deus, próxima sessão Ordinária dia (14/08)
quatorze de agosto do corrente ano, horário regimental. E eu Tarciso
Correa de Oliveira, Secretário ado’c, 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 junho do ano dois mil e dezenove.

