Ata Sucinta da (12ª) décima Segunda 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 oito 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, Nélia Eterna de Oliveira, Paulo Antonio Alves 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, convidou a todos a se colocarem de pé,
para ouvir a palavra de Deus, Leitura da Segunda Carta de São Paulo a
Timóteo, capítulo dois, versículos um a dois proclamados pelo Vereador
Juarez Calixto da Silva. Em seguida solicitou leitura da ata da sessão
anterior, que foi discutida e aprovada por dez votos e uma abstenção da
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira. Acolheu os presentes e ouvintes
da Cultura FM, fez leitura do Ofício nº 018/CD 2020 do IBGE Censo 2020.
Passou-se a apresentação do Projeto de Lei nº 24, de 20 de agosto de 2019
que “Dispõe sobre denominação de via pública urbana no Município de
Mutum – MG e dá outras providências” de autoria dos Vereadores Tarciso
Correa de Oliveira e Washington Torres Hubner de Medeiros em regime de
urgência, após apresentação, o Vereador Juarez Calixto da Silva, solicitou
que o Senhor Presidente consultasse o Plenário em sua soberania a dispensa
de parecer na referida matéria. Após serem indagados se posicionaram
favoráveis, informou o Senhor Presidente que o mesmo retomaria no
momento oportuno. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 25, de 20 de
agosto de 2019 que “Declara a Peroba do campo árvore-símbolo do
Município de Mutum e dá outras providências”, autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência. Após apresentação o Vereador Eliezer
Vieira Machado Filho solicitou dispensa de parecer na presente matéria, a
solicitação foi aceita por todos. O mesmo retomaria em plenário no
momento oportuno. Primeira apresentação do Projeto de Resolução nº
1/2019 que “Dispõe sobre a previsão Orçamentária da Câmara Municipal
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de Mutum, Estado de Minas Gerais, para o exercício de 2020” de autoria da
Mesa Diretora, encaminhado para análise da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas. Primeira apresentação do Projeto de
Resolução nº 02/2019 que “Dispõe sobre a criação da Ouvidoria da Câmara
Municipal de Mutum-MG, e dá outras providências” de autoria da Mesa
Diretora, encaminhado para análise das Comissões Permanentes. O
Vereador Dary Piloto Coelho solicitou que no momento oportuno gostaria
de usar a palavra. Passou a apresentação da Conta do Exercício 2017 do
Prefeito João Batista Marçal Teixeira – Processo número 1047242. O
Senhor Presidente retomou o Projeto de Lei nº 24/2019, com dispensa de
Parecer, solicitou leitura do Projeto de Lei em seguida discussão. O autor
Vereador Tarciso Correa num breve comentário relatou muito bem quem
teria sido Renato Pôncio na sociedade mutuense. Homem que gozou de
uma vasta amizade, merecedor do reconhecimento do Legislativo
Municipal. O autor Vereador Washington parabenizou a iniciativa do
Nobre Colega Vereador Tarciso e endossou suas palavras, externou seu
reconhecimento juntamente com o Nobre Colega aos familiares que se
encontravam presentes. Colocou o Projeto de Lei em votação única,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Retomou o Projeto de Lei nº
25/2019 com dispensa de parecer, procedeu a leitura da matéria e colocou
em discussão e votação única, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Continuando, passou-se a leitura do Pedido de Providência de autoria
da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira, solicitando, “retirar a curva da
estrada que liga a propriedade do Senhor Rodrigo com a igreja católica na
serra da Sapucaia” e “reabrir a serra do Novo Horizonte e estradas do
Córrego e retirar duas curvas perto da escola do Novo Horizonte”. A autora
Vereadora Nelia Eterna, muito bem explicou sua solicitação, defendeu a
necessidade de que fosse retirada a curva que fora mencionada, devido sua
periculosidade. Contou com a administração na execução. Colocou o
Pedido de Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Passou-se a leitura do Pedido de Providência de autoria dos
Vereadores Tarciso Correa de Oliveira e Nelia Eterna de Oliveira
solicitando “Reforçar/melhorar a iluminação ou instalar iluminação modelo
colonial na área externa fronteiriça do Pronto Socorro Municipal e
instalar/construir assentos na área da calçada do mesmo”, os autores
Vereadores Tarciso e Nelia, manifestaram em prol da referida solicitação,
alencando a necessidade do mesmo para a referida localidade,
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proporcionando mais segurança e comodidade para os pacientes ou
acompanhantes que precisam de atendimento no Pronto Socorro Municipal.
Contaram com a especial atenção do Senhor Prefeito e Secretário de Obras
na execução e dos Nobres Colegas na aprovação. Colocou o Pedido de
Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Adir Fidelis de
Oliveira e Carlos Henrique de Freitas Clemente “solicitando junto a Cemig
o aumento de carga de energia bifásica para trifásico para a Vila do Distrito
de Imbiruçu”, os autores Vereadores Adir e Carlos Henrique manifestaram
a necessidade da solicitação para atender a demanda do Distrito que cresce
de forma considerável o comércio, os secadores de café, a comunidade
anseia pela referida benfeitoria. A Vereadora Nelia Eterna parabenizou os
autores e, como moradora de Imbiruçu reafirmou a necessidade, ser o
mesmo de grande valia, se colocou à disposição. Colocou o Pedido de
Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. De
acordo com o artigo 28 do Regimento Interno assumiu os trabalhos a Vice
Presidente Vereadora Malvina Quintão de Oliveira, solicitou leitura do
Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Washington Torres
Hubner de Medeiros, Tarciso Correa de Oliveira e Juarez Calixto da Silva
solicitando “construir o viveiro municipal de mudas”, os autores
Vereadores Washington, Tarciso Correa e Juarez se manifestaram visando
a importância de se preservar o meio ambiente. Considerou na
oportunidade o trabalho desenvolvido pelo Secretário Tadeu na Secretaria
do Meio Ambiente. O Vereador Paulo afirmou que já existia um viveiro de
mudas, perguntou se iria construir outro. A Vereadora Nelia Eterna,
parabenizou a iniciativa do autor e o trabalho do Secretário do Meio
Ambiente e expôs seu sonho de construir uma horta. Esteve participando de
Curso sobre Saneamento Básico em Belo Horizonte juntamente com a
Vereadora Malvina. O Presidente Washington solicitou aparte a partir do
questionamento do Vereador Paulo, e disse que não seria sua preocupação
se teria ou não outro viveiro, sua preocupação seria recuperar a devastação
feita no município. Para melhores esclarecimentos solicitou permissão do
Plenário para que o Secretário Genilson Tadeu explanasse o assunto. Com
a soberania do Plenário Senhor Tadeu explicou minuciosamente todo o
processo, que se tratava de doação de um terreno no Loteamento
Esplanada, seria para atender todo o município. Explanou detalhadamente
para que todos entendessem todo o processo e seus benefícios. O
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Presidente Washington, agradeceu o Secretário Tadeu pela seriedade no
trabalho realizado, tem conhecimento do objetivo dos serviços prestados,
sem recurso da Secretaria, por que percebe a dimensão do trabalho e seus
benefícios. O Vereador Paulo retomou a palavra e disse que seria favorável
ao viveiro de mudas, ficou esclarecido que se tratava de outro viveiro em
outra área. O autor Washington agregou à discussão os anseios desta obra e
o desejo de que fosse benéfico para todos. Após discussão, colocou o
Pedido de Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. O Presidente Washington retomou a pauta, o Vereador Eliezer
solicitou a palavra no momento oportuno. Fez leitura de dois Pedidos de
Providência de autoria dos Vereadores Reinaldo Luiz da Silva e Dary
Piloto Coelho, solicitando “designar 02 auxiliares ou técnicos de
enfermagem para prestar serviço no Lar dos Idosos Padre Júlio Maria
Lombarde” e “reformar com urgência a ponte localizada no Córrego Barra
Mansa, estrada sentido Ocidente ao trevo do Borjão na MG 108”, os
autores Reinaldo e Dary defenderam muito bem a necessidade das duas
solicitações. Fazem-se necessários os Técnicos de Enfermagem para
auxiliar o atendimento do Lar dos Idosos, bem como se faz necessária a
melhoria na citada ponte, para facilitar a passagem de veículos e ônibus
escolar. A Vereadora Nelia parabenizou os autores no que se referia ao Lar
dos Idosos, por ser conhecedora da necessidade. Posto em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se leitura de dois
Pedidos de Providência de autoria do Vereador Paulo Antonio Alves,
solicitando “concluir a construção da rede pluvial das ruas do Bairro
Capitão Fonseca localizadas à direita da Avenida Raul Fonseca, sentido
Mutum – Ipanema” e “construir rede pluvial no morro de acesso ao
cemitério da Vila do Distrito de Roseiral”, o autor vereador Paulo Antonio
muito bem defendeu as duas solicitações, por serem de grande valia. Disse
ainda que na Vila Capitão Fonseca construiu o asfalto sem fazer a
drenagem, abriu valas profundas, estão perigosas. Justificou ainda que os
moradores da localidade mencionada em Roseiral esperam por melhorias.
O Vereador Dary Piloto parabenizou o autor, pelas solicitações que se
fazem necessárias. O Vereador Tarciso justificou que as ruas de Roseiral
que foram calçadas, foram feita a rede pluvial, foram inúmeros caminhões
de manilhas para a obra de Roseiral. Obtendo a confirmação do Presidente
Washington. Colocou os Pedidos de Providência em votação, aprovados
pelos presentes com direito ao voto. E por fim fez-se leitura da Moção de
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Congratulação nº 6/2019 de autoria da Vereadora Malvina Quintão de
Oliveira e demais Vereadores, congratulando com todos os motoristas em
especial os profissionais da Prefeitura de Mutum pelo dia do motorista
comemorado no dia 25 de julho. A autora Vereadora Malvina Quintão,
manifestou seu reconhecimento com todos os motoristas que prestam
serviço de grande relevância no município. Os demais Vereadores autores,
Nelia Eterna, Carlos Henrique, Dary Piloto e o Presidente Washington,
deixaram suas palavras de reconhecimento com a classe homenageada. Os
Vereadores Carlos Henrique e Dary Piloto, como motoristas que são,
agradeceram a Deus pela profissão que exercem há muitos anos, nunca
sofreram acidente. Colocou a Moção em votação, aprovada pelos presentes
com direito ao voto. Pronunciou com anuência do Plenário o Vereador
Dary Piloto Coelho, enumerou quatro itens que gostaria de expor. Primeiro,
indagou ao Líder do Governo se teria a resposta por escrito com relação ao
salário dos servidores, uma vez que fazia quinze dias que solicitou. Obteve
resposta do Líder Juarez que estaria completando quinze dias, a partir desta
data, iria procurar a resposta junto ao órgão competente. Segundo
parabenizou o Prefeito pela iluminação que foi realizada na Praça e
recentemente na Rua do Anacleto, mas não poderia deixar de falar no
trecho próximo a piscina, na Rua Inconfidência, está muito escuro, já pediu
providências por várias vezes, tornando perigoso para as pessoas
transitarem neste percurso, quando vão para a igreja. Reforçou a solicitação
que o Executivo olhasse com carinho a situação do trecho que se
encontrava sem iluminação, muitas pessoas ficam usando drogas. Terceiro
solicitou providências para três pontos críticos na estrada que dá acesso a
Roseiral, tem muita poeira, seria viável que o caminhão pipa jogasse água
no local. E quarto solicitou atenção especial para a reforma do cemitério de
Centenário, considerou que se aproxima o dia de finados. Reafirmou a
necessidade de um zelador para Centenário, pediu atenção especial, para a
comunidade que representa. O Vereador Reinaldo Luiz mencionou que já
havia conversado com o Prefeito sobre os pontos críticos na estrada que dá
acesso a Roseiral. O Vereador Eliezer também solicitou que o caminhão
pipa jogasse água na serra Maria Horácio, muita poeira. Solicitou
providências para a Rua Capitão Fonseca, o acesso está difícil, às pedras
que estão soltando, dificultando a passagem de alguns veículos, o Prefeito
prometeu, só ficou na conversa, tem muitos galhos expostos na rua que
precisam ser retirado. Outra questão seria com relação ao Córrego Morada
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da Chácara, gostaria que o Secretário olhasse o que falta para concluir o
serviço, inauguraram sem terminar, tem pessoas sendo furtadas, pediu
providências porque os moradores precisam fechar seus quintais. E por fim
deixou sua reclamação disse que no dia da inauguração da iluminação da
Avenida João Teixeira, a palavra lhe foi negada, o que o deixou indignado
com a situação, ele comentou com o Tenente que iria fazer ocorrência. A
Vereadora Malvina Quintão fez relatório de sua estadia em Belo Horizonte
juntamente com a Colega Nelia, estiveram no DER e protocolaram
documento solicitando providências com o asfalto ligando Mutum a
Aimorés. Estão empenhados nesta conquista juntamente com toda
comunidade. O Vereador Eliezer disse que se tratava de obra de grande
valia, gostaria de sanar dúvida porque um caminhoneiro havia mencionado
que o asfalto no papel já teria sido construído até reformado, disse que iria
buscar informações sobre a situação. Esgotado os assuntos pautados, o
Senhor Presidente informou que o áudio na íntegra da presente sessão se
encontrava na página da Câmara www.camaramutum.mg.gov.br, próxima
sessão ordinária dia onze de setembro do corrente ano, horário regimental.
Encerrou-se às 16h10min, 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 vinte e oito dias do mês de agosto do ano dois mil e
dezenove.
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