Ata Sucinta da (16ª) décima Sexta 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
trinta de outubro 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,
Evangelho de Mateus, capítulo sete, versículos sete a onze proclamados
pelo Vereador Paulo Antonio Alves. Em seguida solicitou leitura da ata da
sessão anterior, que foi discutida e aprovada por todos. O Senhor
Presidente acolheu os presentes e ouvintes da Rádio Cultura FM, conforme
livro de presenças desta Casa destacou a presença de professores e diretores
das escolas. Escola Estadual do Bairro Cantinho do Céu, Escola Estadual
Alzira Francisca Pereira, Escola Estadual Prof. Levinda Alves da Silva e
Escola Municipal Gentil Simões Caldeira de Ensino Fundamental,
representante da empresa SK, Laticínios Mutumilk e Izi Telecom e demais
representatividades do município. Passou-se a leitura dos pareceres.
Parecer nº 9/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 28/2019, foi Relator
Vereador Paulo Antonio Alves e Parecer nº 15/2019 da Comissão em
Conjunto, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 27, de 17 de
setembro de 2019, foi Relator Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Foram
inscritos regimentalmente dois oradores, sendo que um dos inscritos se
manifestará em outro momento. Como o de costume, passou a palavra para
o orador Vereador Adir Fidelis de Oliveira para expor o assunto Cemitério
de Imbiruçu. O mesmo saudou os presentes se manifestou em nome da
comunidade de Imbiruçu, disse que estava solicitando atenção do
Executivo Municipal para a situação caótica e vergonhosa que se
encontrava o cemitério, com pouco espaço para enterrar, e outras
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necessidades pendentes. Informou que havia feito emenda na Lei Diretriz
Orçamentária com a finalidade de melhorias no cemitério. Como Vereador
estava fazendo sua parte, iria à oportunidade solicitar atenção do Executivo
e Secretário de Obras para uma ponte na localidade, que liga Imbiruçu a
Lajinha, Mutum a Ocidente, na ocasião foi feito aterro que estaria
descalçando, já teria informado o Prefeito, gostaria que o Líder do Governo
fizesse a solicitação chegar até o Executivo, senão com a vinda das chuvas
poderia causar maiores danos que dificultaria o acesso a Mutum. O
Vereador Dary Piloto manifestou-se aplausivo com o Colega Adir,
colocou-se à disposição. Agradeceu ao Senhor Prefeito pela limpeza
realizada no cemitério São Manoel e no cemitério de Centenário, externou
o sonho da comunidade que seria a construção do muro no mesmo. Nas
considerações finais o Vereador Adir agradeceu a oportunidade e contou
com o apoio dos Nobres Colegas. Passou a reapresentação do Projeto de
Lei nº 27, de 17 de setembro de 2019 que “Altera itens da Tabela V do art.
112 do Código Tributário Municipal instituído pela Lei Complementar
Municipal nº 813, de 18 de dezembro de 2013 e dá outras providências”
autoria do Executivo Municipal. Após a Vereadora Nelia Eterna solicitou a
Presidência desta Casa que consultasse o Plenário em sua soberania a
viabilidade de que a presente matéria passasse a tramitar em regime de
urgência urgentíssima em vista de sua necessidade, todos se manifestaram
favoráveis. Passou-se a reapresentação do Projeto de Lei nº 28/2019 que
“Estabelece proposta Orçamentária, estimando a receita e fixando a
Despesa do Município de Mutum para o exercício de 2020”, autoria do
Executivo Municipal. Posto em discussão e votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Colocou em discussão e votação única o
Projeto de Lei nº 27 de 17 de setembro de 2019, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Continuando passou-se a leitura das proposições como
seguem. Leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Reinaldo
Luiz da Silva, solicitando “cascalhar a via de acesso a Escola Municipal
Creche Rosa Rodrigues Costa, via loteamento conhecido por “Loteamento
Demerval Costa”, o autor Vereador Reinaldo Luiz falou da importância do
referido para facilitar o acesso na localidade. O Vereador Dary Piloto
louvou a iniciativa e mencionou o calçamento. O Vereador Paulo Antonio
questionou se o loteamento seria de particular. O Senhor Presidente
informou que não teria conhecimento, mas, iria solicitar que o Assessor
desta Casa averiguasse. Informou o Líder do Governo Vereador Juarez que
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o loteamento seria particular. O Vereador Eliezer levantou o problema local
que seria com o aterramento que escoa lama com as chuvas causando danos
ao local, o cascalhamento não resolveria o problema. Em seguida o
Presidente Washington respondeu ao Vereador Paulo que o loteamento
seria particular. O autor Reinaldo disse que o cascalhamento seria bem
feito não seria desfeito com a enxurrada, como foi feito em sua região.
Após discussão o Senhor Presidente colocou o Pedido de Providência em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Passou a leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Carlos Henrique de Freitas
Clemente solicitando “colocar água e iluminação no cemitério da Vila do
Distrito de Humaitá”, o autor Vereador Carlos Henrique manifestou a
necessidade das referidas benfeitorias, externou o sonho da população, se
tornava inviável a falta de água para as pessoas lavarem as mãos após os
sepultamentos, a iluminação seria de extrema necessidade. Solicitou que o
Líder do Governo intercedesse junto ao Executivo. Oportunamente
manifestou a necessidade de melhoria no muro disse ainda que não estaria
como em Imbiruçu, como informou o Vereador Adir, mas se fazia
necessário. O Vereador Eliezer disse que o problema de água em Humaitá
já estava se tornando crônico, já teria feito ocorrência, teria filmado o
cemitério de Humaitá. Informou que no SETOP teria umas caixas d’agua
não sabia por que o Prefeito estaria guardando aquelas caixas. Ele deveria
colocá-las onde se fizessem necessário. Disse ainda que estava buscando
solução para a situação da água em Humaitá. O Vereador Dary manifestou
aplausivo com o Nobre Colega Carlos Henrique, pela sua preocupação.
Informou que os moradores de Centenário haviam se mobilizado para
realizar a iluminação do cemitério. O Vereador Reinaldo, Vereador Juarez
se manifestaram sobre as caixas de água mencionadas pelo Vereador
Eliezer. Disse o Vereador Juarez que as mesmas já teriam sua destinação.
Oportunamente o Vereador Carlos Henrique informou que no dia doze de
novembro (12/11) iria acontecer Audiência Pública no distrito de Humaitá
conforme convite distribuído para os Nobres Colegas, onde contariam com
representante da COPASA e o Executivo para tratar do assunto relacionado
á água tratada, uma vez que já teria sido firmado o Contrato entre o
município e COPASA. Sua forma de trabalhar não seria com vídeos como
o Colega Eliezer, agradeceu-o pela preocupação, mas já estaria tomando as
devidas providências. Colocou o Pedido de Providência em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se leitura do Pedido de
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Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira e demais
Vereadores solicitando “que fosse disponibilizado um fraldário na área
adequada da Rodoviária Municipal”, a autora Vereadora Nelia Eterna
muito bem defendeu sua solicitação por ser de grande valia, sobretudo para
as mães que necessitam de trocar seus filhos, contou com a parceria dos
Nobres Colegas. O Vereador Eliezer manifestou apoio com a Nobre
Colega. Colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Continuando fez-se leitura da Moção de
Reconhecimento nº 8/2019 de autoria da Vereadora Nelia Eterna de
Oliveira e demais Vereadores com os participantes do Projeto “Plantando o
Futuro” da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento. Trabalho
desenvolvido nas Escolas da rede Estadual e Municipal. Foi vencedora no
terceiro lugar a Escola Estadual do Bairro Cantinho do Céu. Diretora
Marlucia Maria Felizarda de Moura Faria. Professor Daniel Pizzol
Ambrosim. Alunos Daulany Karen Vicente, Rodolfo Sergio, Sabrina da
Silva Gonçalves, Mirele Nobris Narciso e Murilo Barbosa de Paula.
Patrocinadora ICSK – Sigdo Kopers. Vencedora do segundo lugar Escola
Municipal Gentil Simões Caldeira de Ensino Fundamental Diretora Janeth
Rodrigues Batista. Professor Johnny de Oliveira Monteiro. Alunos Bruna
Raquel da Silva Teodoro, Emanuel Alves Xavier, Evilly Vitória Oliveira
Amorim, Isabely Paulino de Moraes Fidelis e Vitor Faria de Rodrigues.
Patrocinador Laticínios Mutumilk. Vencedora do primeiro lugar
patrocinadora Izi Telecom, Escola Estadual Alzira Francisca Pereira.
Diretora Érica Reis Rodes, professores Solange Francisca de Oliveira Costa
e Manuel Joaquim de Alcântara. Alunos Amanda Raissa Neves Machado,
Maira Siqueira Toledo, Emilly Santana Louzano de Lacerda, Eduarda
Pereira Toledo e Laís Cândido de Arruda. Premiação Extra Escola Estadual
Professora Levinda Alves da Silva. Diretora Alexandrina Mariana Neta
Pinheiro, Professora Marilza Tomaz de Freitas, aluna Tallita Martins
Camila. Patrocinadora ICSK-Sigdo Kopers, Izi Telecom e Laticínios
Mutumilk. A autora Vereadora Nelia Eterna muito bem demonstrou sua
alegria com a oportunidade de reconhecer um trabalho de grande relevância
desenvolvido por alunos e professores em favor do meio ambiente da qual
é defensora. Oportunamente manifestou seu reconhecimento com os
professores pelo seu dia quinze de outubro, com as crianças pelo seu dia
doze de outubro e com funcionalismo publico pelo dia vinte e oito de
outubro, encerrou sua fala se colocando à disposição. Fizeram menção à
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iniciativa da Nobre Colega os Vereadores Tarciso Correa, Carlos Henrique,
Reinaldo Luiz, e Presidente Washington, parabenizando-a pela feliz
iniciativa por se tratar de matéria de grande relevância. Reconheceram que
se tratava de um ato marcante da Secretaria de Meio Ambiente. Posto em
votação, aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente convidou o
Orador Professor Manuel Joaquim de Alcântara para expor o assunto
pontos positivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O mesmo
saudou os presentes, manifestou sua alegria com a oportunidade, disse que
seria também um ambientalista, parabenizou o Secretário Tadeu, com suas
parcerias que foram envolvidos no desenvolvimento do projeto. Manifestou
sua alegria com as escolas, alunos e professores incentivando-os a
continuarem. Concluiu sua fala agradecido com a oportunidade. Os
Vereadores Reinaldo, Nelia e Presidente Washington parabenizaram o
Professor Manuel pela parceria no projeto e disse que esta Casa tem as
portas abertas. Nas considerações finais o Professor Manuel por mais uma
vez agradeceu a oportunidade. Passou a apresentação da aluna da Escola
Estadual Professora Levinda Alves da Silva _ Tallita Martins Camila que
declamou o Poema “Intrinsecamente Peroba”, após os Vereadores Carlos
Henrique, Nelia Eterna e Presidente Washington manifestaram
parabenizando-a pela belíssima mensagem. Continuando, de acordo com o
artigo 28 do Regimento Interno a Vice Presidente Vereadora Malvina
Quintão de Oliveira apresentou a Moção de Reconhecimento nº 9/2019 de
autoria do Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros e demais
Vereadores em reconhecimento com o Secretário do Meio Ambiente e
Saneamento Senhor Genilson Tadeu da Silva pela brilhante atuação. O
autor Vereador Washington falou muito bem no trabalho do Secretário
Tadeu junto ao Meio Ambiente, sua conduta é reconhecida em todo o
município. Os Vereadores Juarez, Nelia, Carlos Henrique, Tarciso Correa,
Eliezer e Malvina teceram elogios e reconhecimento com o trabalho do
Secretário Tadeu em prol do Meio Ambiente e agradeceram a oportunidade
de estarem assinando. Colocou a Moção em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. O Presidente Washington retomou a pauta,
não havendo nada mais a discutir, informou que o áudio na íntegra da
presente sessão, se encontrava publicado na página da Câmara
www.camaramutum.mg.gov.br. Próxima Sessão Ordinária dia treze de
Novembro, horário regimental. Informou ainda os trabalhos pautados
estaria sendo encerrados, continuaria a transmissão na rádio das premiações
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dos vencedores do Projeto “Plantando o Futuro”. Encerrou-se às 15h57min,
sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos relacionados no
inicio 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 trinta dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove.
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