Ata Sucinta da (11ª) décima Primeira 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 quatorze de agosto 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:
Presidente Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros, Vice
Presidente Vereadora Malvina Quintão de Oliveira e Secretário Vereador
Reinaldo Luiz da Silva. 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, Paulo Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira.
A Vereadora Nelia Eterna de Oliveira não compareceu, justificou sua
ausência que estaria em Brasília representando as mulheres trabalhadoras
de Mutum. Comprovada a presença dos (10) dez Vereadores no ato da
chamada o Senhor 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 Lucas, capítulo onze, versículo um a quatro
proclamados pelo Vereador Carlos Henrique de Freitas Clemente. Em
seguida solicitou leitura da ata da sessão anterior, que foi discutida e
aprovada sem ressalva. Acolheu os presentes e ouvintes da Cultura FM,
conforme registro de presenças. Passou a Primeira apresentação do Projeto
de Lei nº 20, de 03 de Julho de 2019 que “Altera o art. 18 e acrescenta o
artigo 18-A a Lei Municipal nº 013, de 30 de maio de 1985 – Código de
Postura Municipal 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 nº 21, de
04 de julho de 2019 que “Altera a redação do art. 145 e do art. 146, revoga
o art. 150 do Código Tributário Municipal instituído pela Lei
Complementar Municipal nº 813, de 18 de dezembro de 2013 e a Lei
Complementar nº 864, de 24 de março de 2015 e dá outras providências”
de autoria do Executivo Municipal, encaminhado para análise das
Comissões Permanentes e Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 23,
de 07 de agosto de 2019 que “Dispõe sobre a criação de Ouvidoria no
Município de Mutum – MG e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência encaminhado para análise das
Comissões Permanentes. Na seqüência reapresentou o 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
providencias”, de autoria da Mesa Diretora, posto em segunda votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Passou-se a discussão e
votação das proposições como seguem. Reapresentou o Pedido de
Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho que se
encontrava com VISTA a pedido da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira
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”, posto em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leu o Pedido de
Providência de autoria dos Vereadores Washington Torres Hubner de
Medeiros e Juarez Calixto da Silva solicitando “revitalizar a antiga Praça
de Alimentação Raimundo Rodrigues, no centro de Mutum, reabrir rua
paralela a esta Praça e construir estacionamento” em discussão os autores
Vereadores Juarez e Washington manifestaram em prol da referida
solicitação e de seus benefícios para nossa cidade. Posto em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho
solicitando “reformar ou reconstruir ponte de acesso ao Laticínio São
Roque, no Córrego São Roque” o autor Vereador Eliezer detalhou a
necessidade da referida solicitação, por se tratar de ponte de livre acesso e
que se encontra com rachadura nos quatro cantos. O Nobre Vereador Dary
Piloto parabenizou a iniciativa e reafirmou a necessidade da solicitação
para resolver a situação de tráfego na referida localidade, considerou ainda
que o cidadão tivesse o direito constitucional de “ir e vir”, colocou o
Pedido de Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Fez leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Dary
Piloto Coelho solicitando “reconstruir bueiro de manilha 060 na
propriedade do Senhor José Carolinha próximo a Três Barras, estrada que
dá acesso ao Córrego dos Alves e Córrego dos Cândidos”, posto em
discussão o autor vereador Dary Piloto Coelho agradeceu a administração
em nome da comunidade, uma vez que, a referida solicitação já teria sido
concluída no dia vinte e seis de julho de dois mil e dezenove. Posto em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leitura do Pedido
de Providência de autoria dos Vereadores Tarciso Correa de Oliveira e
Carlos Henrique de Freitas Clemente solicitando “terminar o calçamento ou

pavimentação asfáltica das ruas de Roseiral, especialmente o morro de
acesso ao cemitério e colocar iluminação no mesmo”. Os autores
Vereadores Tarciso e Carlos Henrique se manifestaram agradecidos com a
oportunidade, e pelas obras já realizadas em Roseiral, que se faziam
necessárias e de grande relevância para os moradores da localidade.
Acrescentou o Vereador Carlos Henrique a necessidade de melhorias para
o acesso ao setor rural. O Vereador Dary Piloto parabenizou os autores pela
feliz iniciativa, também foi procurado pelos moradores de Roseiral com a
mesma solicitação no dia quinze de julho do corrente ano, apesar de não ter
assinado no Pedido de Providência seu voto seria favorável. Colocou o
Pedido de Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Fez leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Adir
Fidelis de Oliveira solicitando “providenciar junto a Cemig a extensão de
rede elétrica(poste para distribuição) de energia para as residências e
iluminação da Rua Maria Luiza do Carmo na Vila do Distrito de
Imbiruçu”, e Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Adir Fidelis
de Oliveira e Nelia Eterna de Oliveira solicitando “implantação de
iluminação central modelo colonial na Rua Pedro Paulo da Vila do Distrito
de Imbiruçu”. O autor Vereador Adir manifestou em favor da necessidade
das duas solicitações e de sua valia para a referida localidade, ambas muito
benéficas. Posto em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
E por fim apresentou o Pedido de Providência de autoria da Vereadora
Malvina Quintão de Oliveira, solicitando “construir/perfurar poços
artesianos em vários pontos da cidade, priorizar o morro Nossa Senhora
Aparecida, morro do carvão e outros pontos estratégicos e instalar tanques
com cobertura nos mesmos”, a autora Vereadora Malvina, disse que já teria
apresentado a presente solicitação nos anos anteriores, teve oportunidade
de ver em Manhumirim este processo, pode perceber o resultado, gostaria
que fosse implantado em Mutum sobretudo nos locais de mais difíceis
acesso, para facilitar a vida das pessoas, que buscam água no Parque de
Exposições. O Vereador Eliezer, independente de política se colocou à
disposição com a mão de obra, o Prefeito assumiria as outras necessidades,
como bomba, frisou ainda a importância de que fosse feito o exame de
solo, para comprovar que a água seja de qualidade para o consumo
humano. Após discussão, colocou o Pedido em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Conforme contido na pauta, a Moção nº
6/2019, foi retirada pela autora. Esgotado os assuntos pautados,

pronunciaram com anuência do plenário os Vereadores. O Vereador
Reinaldo Luiz da Silva mencionou sobre a necessidade de que fosse olhado
a situação da água para a Comunidade dos França, agradeceu a
administração pelas quatro pontes que foram reformadas no setor, e
solicitou atenção do Secretário pelas outras necessidades da comunidade. O
Vereador Dary Piloto, se manifestou dizendo que havia mais de sessenta
dias que foi aprovado por todos os Vereadores desta Casa, Pedido assinado
por oito Vereadores para efetuar a revisão geral de todos os Servidores,
direito constituído por lei. Disse que estava sendo cobrado pelos servidores
da saúde, solicitou ao Líder do Governo que intercedesse junto ao
Executivo, ou quem de direito fosse, no sentido de prestar informações por
escrito o porquê ainda não foi efetuado a revisão salarial dos servidores. O
Vereador Carlos Henrique também manifestou sobre o referido assunto,
uma vez que foi procurado pelos servidores e, na condição de funcionário
efetivo se sente na obrigação de interceder junto ao órgão competente em
favor das classes que estão com seus salários defasados. A Vereadora
Malvina Quintão, também disse que foi procurada, os funcionários da
saúde estão questionando, e ainda em conversa com o Prefeito João Batista,
este disse que iria enviar para a Câmara nos próximos meses. Reconhece
que é muito pouco o salário do Técnico de Enfermagem. Justificou que
também é Técnica de Enfermagem tem o seu salário um pouco melhor em
razão dos qüinqüênios que tem direito. Espera que providências sejam
tomadas em favor dos servidores. O Vereador Dary Piloto retomou e disse
que suas palavras foram em prol de todos os servidores que não receberam
aumento. Informou ainda que tem mais de vinte e cinco anos que presta
serviço social, sem nenhum ônus do município. Direcionou a Nobre Colega
Vereadora Malvina, reconhece que o Técnico de Enfermagem ganha
pouco, feliz daquele que viaja e tem as diárias. O Vereador Eliezer
solicitou providências com relação ao lixão, não tem como fazer mais
aterramento. Estariam colocando fogo, há vários dias, trazendo
conseqüências para os moradores da região, solicitou que providências
fossem tomadas. O Presidente Washington prestou informações com base
na fala do Nobre Colega Vereador Reinaldo no que se referia a água na
Vila Huber, prestou esclarecimentos sobre os desafios enfrentados desde
dois mil e quatorze. Ao longo dos anos vem se movimentando,
conseguiram com o Prefeito a caixa e com moradores o local para instalar.
Conversou com o Prefeito o mesmo disse que providências estariam sendo

tomadas. Sua fala foi a título de esclarecimento. Esgotado os assuntos, o
Senhor Presidente informou que o áudio na íntegra se encontrava publicado
na página da Câmara www.camaramutum.mg.gov.br, próxima Sessão
Ordinária dia vinte e oito de agosto do corrente ano, horário regimental.
Encerrou-se às 15h05min(quinze horas e cinco minutos), sob a proteção de
Deus, chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão. E
eu Reinaldo Luiz da Silva, Secretário, 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
agosto do ano dois mil e dezenove.

