Ata Sucinta da (18ª) décima oitava 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 sete de novembro 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, Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios, capítulo doze, versículos quatro a seis, proclamados pelo
Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros. Em seguida
solicitou leitura da ata da sessão anterior, que foi discutida e
aprovada por todos com ressalvas. O Vereador Adir Fidelis solicitou
acrescentar em sua fala de considerações finais que o Prefeito
olhasse a ponte que dá acesso Lajinha a Mutum próximo ao Zé
Quiquila. O Vereador Dary Piloto solicitou acrescentar em suas
considerações finais de agradecimento também pelo Morro da Pedra
de Santa Eliza. O Senhor Presidente acolheu os presentes conforme
livro de assinaturas e ouvintes da Rádio Cultura FM. Em seguida o
Vereador Juarez Calixto solicitou ao Senhor Presidente suspender a
sessão por cinco minutos para discutir questões de interesse. A
solicitação foi aceita. De volta à sala das Sessões o Senhor
Presidente se desculpou pelo atraso e justificou que se tratava de
assunto de interesse do município. Passou-se a Primeira apresentação
do Projeto de Lei nº 31, de 18 de Novembro de 2019 que “Dispõe
sobre a denominação da ponte situada na altura do KM 5, estrada
sentido Ipanema-MG, de “Ponte João Nestardo”, e dá outras
providências”, de autoria do Vereador Dary Piloto Coelho em regime
de urgência, após apresentação o Vereador Paulo Antonio Alves
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solicitou que o Senhor Presidente consultasse a soberania do Plenário
a dispensa de parecer no referido Projeto de Lei e votá-lo nesta
sessão. Após consultar o plenário, todos manifestaram favoráveis,
retomaria ao plenário no momento oportuno. Primeira apresentação
do Projeto de Lei nº 32/2019 que “Abre crédito Suplementar ao
Orçamento do corrente exercício, aprovado pela Lei Municipal nº
1.006 de 14/11/2018 e dá outras providências” autoria da Mesa
Diretora em regime de urgência. Após apresentação o Vereador
Tarciso Correa solicitou dispensa de Parecer e votá-lo nesta sessão.
A solicitação foi aceita por todos. O mesmo retomaria no momento
oportuno. Primeira apresentação do Projeto de Lei Complementar
nº 33, de 21 de novembro de 2019 que “Aplica o piso salarial
nacional do magistério da educação básica no âmbito do Município
de Mutum 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
34 de 21 de Novembro de 2019 que “Autoriza o Poder Executivo
Municipal conceder gratificação do FUNDEB aos profissionais do
magistério 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
35 de 25 de Novembro de 2019 que “Dispõe sobre a criação e
regulamentação do Fundo Municipal de Saneamento Básico de
Mutum” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência.
Após apresentação, a Vereadora Malvina solicitou consultar o
Plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o parecer e
votar nesta sessão, todos manifestaram favoráveis. O Vereador Paulo
solicitou VISTA. O Presidente Washington informou que não seria o
momento. Continuando passou a primeira apresentação do Projeto de
Lei nº 36, de 25 de Novembro de 2019 que “Altera a Lei Municipal
nº 848, de 29 de Outubro de 2014 e dá outras providências”, autoria
do Executivo Municipal em regime de urgência, após apresentação o
Vereador Carlos Henrique solicitou que se consultasse o plenário em
sua Soberania a viabilidade de dispensarem o parecer e votar nesta
sessão, todos manifestaram favoráveis. O mesmo retomaria no
momento oportuno. Em seguida o Presidente Washington solicitou
aos Nobres Vereadores a partir da Soberania a viabilidade de incluir
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na ordem do dia o Projeto de Lei nº 37 de 26 de Novembro de 2019
que “Dispõe sobre a criação, manutenção gestão e denominação de
Viveiro Municipal de Espécies Botânicas e dá outras providências”,
de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência. A
solicitação foi aceita, como foi aceita também a solicitação do
Vereador Juarez Calixto da Silva a dispensa de Parecer, em virtude
de sua urgência. O Senhor Presidente explicou minuciosamente para
que todos entendessem a necessidade dos projetos ora apresentados
com dispensa de parecer, para que houvesse maior transparência e
entendimento dos Projetos de Lei nºs 35, 36 e 37/2019, o plenário
manifestou favorável que o Senhor Genilson Tadeu, Secretário do
Meio Ambiente explanasse as matérias ora citadas. O mesmo expôs a
necessidade dos três Projetos e seus benefícios para o município.
Detalhou muito bem cada uma das matérias para que os ouvintes e os
presentes entendessem e o porquê de sua urgência, informou também
que as regulamentações propostas nos projetos só trariam benefícios
para o município. Citou como base o Projeto de Lei nº 35 que uma
vez aprovado a regulamentação, iriam abrir conta para receber fundo
vindo da ARSAE – Agência de Regulamentação de Saneamento no
valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). Oportunamente
solicitou que os Senhores Vereadores analisassem com carinho,
seriam bons para todo o município. O Vereador Adir Fidelis indagou
ao Secretário Tadeu se o recurso que foi mencionado seria tirado
partes, percentual igual o mencionado na lei, do município, do estado
ou federal. Respondeu o Secretário Tadeu, seria da ARSAE, esta
agência que hoje regula a COPASA. Explicou que em Mutum a
COPASA recebe das pessoas que tem ligação de rede de esgoto uma
taxa, 4% (quatro por cento) desse valor pode ser devolvido ao
município para investir em saneamento, tem que ter uma
infraestrutura, Plano de Saneamento Básico, que já foi feito,
aprovado por esta Casa, tem que ter o Conselho de Saneamento e
tem que ter a Conta do Fundo. O recurso vem do estado, arrecadação
da ARSAE para o município que se cadastrou no ano anterior.
Informou ainda que são quinhentos(500) municípios atendidos pela
COPASA, dos quinhentos(500) os cadastrados estão entre 60 a 90
que tem possibilidade de receber, entre estes estaria Mutum apto para
receber este recurso, mas seria preciso que tivessem a conta aberta. O
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Vereador Paulo Antonio disse que os Projetos números 35, 36 e 37,
são bons, ele concorda com o Secretário Tadeu, é favorável, mas
precisava de tempo para estudar e entender o projeto, não poderia
votar sem conhecer a matéria. O Presidente Washington em resposta
ao Vereador Paulo disse que estaria em suas colocações defendo a
Casa e demais Vereadores que estariam aptos para votar nos
referidos projetos. Quando concedeu a palavra ao Secretario Tadeu,
foi para que a população tomassem ciência dos fatos, que em outras
ocasiões não os julgassem pela perda deste recurso de cento e sete
mil. Disse que seria direito regimental do Vereador pedir VISTA,
cada um será responsável pelos seus atos. Enquanto Presidente
estaria fazendo a sua parte, apesar de respeitar a opinião do Nobre
Vereador. Tiveram um tempo para se informarem dentro da
democracia e respeito, todos os trâmites acontecidos foram com aval
de todos os Pares desta Casa. Caso o município perca este benefício,
não seria responsabilidade da Câmara, porque está honrando o seu
compromisso. Cada um que pegue sua bandeira e assuma seus atos.
Retrucou o Vereador Paulo que apenas gostaria de ler e conhecer os
projetos. Respondeu o Vereador Washington que havia entendido o
posicionamento do Vereador Paulo, seguiria os trâmites que a Casa
permite. O Vereador Carlos Henrique se manifestou, disse que
respeitava o posicionamento do Vereador Paulo de estudar o projeto,
mas a seu ver o Secretário Tadeu já teria explanado muito bem para
o entendimento de todos, cabia a cada Vereador no exercício de sua
função, fiscalizar o recurso de cento e sete mil, o município não
pode perder, estaria disposto a votar. A Vereadora Nélia disse que
não teria nenhuma dúvida, estaria apta para votar mediante
explanações, considerou ainda que se tratasse de permissão para abrir
uma conta, poderiam contar com seu apoio. O Vereador Reinaldo
parabenizou o Secretário Tadeu pelas explanações, manifestou
favorável aos projetos pelos benefícios dos mesmos. O Vereador
Dary Piloto disse que respeitava o colega Vereador Paulo, mas os
projetos teriam sido muito bem explanados pelo Secretário Tadeu,
seria preciso agilidade no processo da documentação, para que o
município não perdesse o recurso disponibilizado, estaria apto para
votar favorável. Continuando o Presidente Washington retornou a
palavra para o Vereador Paulo e num breve relato sugeriu que apos
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cumprir os assuntos pautados ele teria dez minutos para estudar os
projetos com a bancada dele e sanar duvidas. Assim os projetos
poderiam ser votados na presente sessão, perguntou o Senhor
Presidente se seria possível. O Vereador Paulo respondeu que
mediante as colocações estaria dando a entender que ele estaria
contra os projetos. Ele não estava, apenas precisava de tempo para
conhecer os projetos e dez minutos não seriam suficientes, ele não
iria votar no escuro. Sugeriu uma extraordinária. O Presidente
Washington respondeu ao Vereador Paulo que não disse que ele
estava contra, disse que a alongar o tempo poderia trazer prejuízos
para o município. Respondeu Vereador Paulo que estão em
novembro, teriam um mês pela frente. O Senhor Presidente disse que
respeitava a opinião do Vereador Paulo iria continuar os trabalhos
pautados sob a luz desta Casa. Nas Considerações finais o Secretário
Tadeu agradeceu a oportunidade, informou a estrutura do viveiro e
mencionou mais uma vez a necessidade do projeto para o município
e de sua urgência os benefícios seriam arrecadar e não gastar. O
Presidente Washington agradeceu as explanações do Secretário
Tadeu, deu seqüência à pauta. Retomou o Projeto de Lei nº 31, de 18
de Novembro de 2019, em discussão, o Vereador Dary Piloto
manifestou sua satisfação com a oportunidade de homenagear uma
pessoa de boa índole, trabalhador, caridoso que privou de vasta
amizade. Em votação única aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Retomou o Projeto de Lei nº 32 de 21 de Novembro de 2019
com dispensa de parecer, posto em discussão e votação única
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Retomou o Projeto de
Lei nº 35 de 25 de Novembro de 2019 com dispensa de parecer,
posto em discussão, o Vereador Paulo Antonio Alves solicitou
VISTA para estudo, solicitação aceita. Retomou o Projeto de Lei nº
36, de 25 de Novembro de 2019, com dispensa de parecer, posto em
discussão o Vereador Paulo Antonio Alves solicitou VISTA,
solicitação aceita. Retomou o Projeto de Lei nº 37 de 26 de
Novembro de 2019, com dispensa de parecer, posto em discussão, o
Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, solicitou VISTA, solicitação
aceita. Informou o Senhor Presidente que três Projetos, foram objetos
de VISTA. Continuando, de acordo com o artigo 28 do Regimento
Interno assumiu os trabalhos a Vice Presidente Vereadora Malvina
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Quintão de Oliveira que solicitou leitura da Moção de Pêsames nº
10/2019 de autoria do Vereador Washington Torres Hubner de
Medeiros e demais Vereadores, consignando o pesar desta Casa com
a Senhora Rita Cândida de Oliveira pelo passamento do Ex Vereador
Itamar de Oliveira, conhecido por Itamar Rocha, ocorrido no dia 22
de outubro de 2019. O autor Vereador Washington, manifestou o
sentimento desta Casa com uma pessoa que muito bem exerceu sua
função como Legislador, apesar de não ter convivido com ele nesta
Casa, escutou excelentes manifestações de seu caráter, deixou seu
legado, pelos motivos expostos se sentiu a vontade para se
manifestar. Os Vereadores Dary Piloto e Nelia Eterna manifestaram
aplausivos com o autor pela feliz iniciativa, de fato a Moção faz jus
ao agraciado. Posto em votação, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. O Presidente Washington retomou a pauta e solicitou
leitura da Moção de Aplausos nº 11/2019 de autoria do Vereador
Juarez Calixto da Silva e demais Vereadores com os participantes e
premiados no Prêmio MPT na escola 2019, Projeto Escola no Campo
e Olimpíada de Língua Portuguesa. O autor Vereador Juarez se
manifestou aplausivo com a oportunidade de estar reconhecendo o
esforço dos alunos que foram contemplados. Manifestou seu apoio
com professores e diretores pelo excelente trabalho junto às crianças.
Os Vereadores Nelia Eterna, Dary Piloto, Malvina Quintão
manifestaram agradecidos com o autor pela oportunidade de estarem
participando de um momento muito especial. Parabenizaram os
alunos que foram vencedores, professores, diretores e aos pais pelo
apoio dado aos filhos. E por fim o Presidente Washington manifestou
sua satisfação pelo trabalho desenvolvido na Secretaria da Educação.
Lembrou da Audiência Pública que será realizada em Brasília,
trabalho da Secretaria Municipal da Cultura, parabenizou aos
envolvidos nos projetos que elevaram o nome do município. Aos
pais que apoiaram seus filhos. Acolheu a Secretária da Educação,
Sandra Guter que se encontrava presente, colocou a Moção 11/2019
em votação, aprovada pelos presentes com direito ao voto. Solicitou
leitura da Moção de Congratulação nº 12/2019 de autoria da
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira e demais Vereadores com
todos os Evangélicos do município de Mutum, pelo dia Municipal do
Evangélico, comemorado no último dia 5 de setembro. A autora
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Vereadora Malvina Quintão se manifestou prazerosa com a
iniciativa, disse ser evangélica e estava feliz de ver a evolução no
município, em quase todas as ruas tem uma igreja. Oportunamente
informou que seria trinta de novembro o dia nacional do evangélico e
no município dia cinco de setembro. Encerrou sua fala agradecida a
Deus e reafirmou o convite de uma igreja, onde estariam orando
pelas autoridades. O Vereador Eliezer parabenizou a autora pela feliz
iniciativa, disse ser evangélico, com base no que vê nas redes sociais
percebe que Jesus esta voltando, mencionou que tem países que não
podem colocar o joelho no chão para falar com Deus, porque são
queimados vivos, mencionou de outra cena que o deixou triste o ex
Presidente Lula pedindo as pessoas que ao invés de alugar uma sala
da sua casa para uma igreja qualquer, seria melhor que alugasse para
o cinema. São coisas que o deixou triste. É evangélico e sabe que a
Bíblia está se cumprindo, como a exploração e comercio de crianças.
Os demais Vereadores Nelia Eterna, Dary Piloto e o Presidente
Washington se manifestaram externando apoio com a Nobre
Vereadora Malvina pela feliz iniciativa, posto em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. O Presidente Washington
marcou Sessão Extraordinária para o dia 29(vinte e nove) de
novembro, às 9horas (nove horas), em atenção a VISTA nos Projetos
de Lei nº 35,36 e 37/2019 pelos Vereadores Paulo Antonio Alves e
Eliezer Vieira Machado Filho. E Por fim o Presidente Washington
informou que a próxima Sessão Ordinária que seria no dia 11 de
dezembro de 2019, horário regimental, foi antecipada para o dia 04
de dezembro, em virtude da audiência Pública que acontecerá em
Brasília/DF no dia 10 de dezembro onde os Vereadores foram
convidados para defender os interesses do município. Esgotado os
assuntos pautados, o Senhor Presidente informou que o áudio na
íntegra desta sessão se encontrava publicado na página da Câmara
www.camaramutum.mg.gov.br. Não havendo nada mais a tratar
encerrou-se às 16h23min 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, será lida, e, se,
aprovada, deverá ser assinada pelo Senhor Presidente e demais
Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto, aos vinte e sete dias do
mês de novembro do ano dois mil e dezenove
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