Ata da primeira Sessão Extraordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
Sessão Legislativa da (18ª) Décima oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (05) cinco dias do mês de janeiro do ano dois
mil e dezessete às 12 horas e 15 minutos, reuniu-se no Plenário Joaquim
Teixeira Pinto da Câmara Municipal de Mutum localizada na Rua Dom
Cavati, 391, em Mutum Minas Gerais, sob a Presidência do Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros e por mim Malvina Quintão de
Oliveira, Secretária. Pelo Livro de Presenças verificou-se o
comparecimento dos 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 Senra, Paulo Antonio
Alves, Reinaldo Luiz da Silva, 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 com a leitura do
Evangelho de São João capítulo um versículo dez a quatorze, proclamado
pelo Vereador Tarciso Correa de Oliveira. O Senhor Presidente, saudou os
presentes e ouvintes da Radio Cultura FM, registrou a presença do VicePrefeito, deu boas vindas aos Vereadores recém empossados e prosseguiu
com a Sessão, esclareceu que o objetivo da presente sessão seria a
formação das Comissões Permanentes, ficando assim formadas:
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, Efetivos: Nelia
Eterna de Oliveira Senra, Juarez Calixto da Silva e Carlos Henrique de
Freitas Clemente. SUPLENTES: Reinaldo Luiz da Silva, Dary Piloto
Coelho e Eliezer Vieira Machado Filho. COMISSÃO DE FINANÇAS,
ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS, Efetivos: Tarciso Correa de
Oliveira, Adir Fidelis de Oliveira e Paulo Antonio Alves. SUPLENTES:
Nelia Eterna de Oliveira Senra, Juarez Calixto da Silva e Carlos Henrique
de Freitas Clemente. COMISSÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
MUNICIPAIS, Efetivos: Malvina Quintão de Oliveira, Eliezer Vieira
Machado Filho, Dary Piloto Coelho. SUPLENTES: Tarciso Correa de
Oliveira, Adir Fidelis de Oliveira e Reinaldo Luiz da Silva. Após
composição das Comissões o Senhor Presidente solicitou dos Nobres
Vereadores se a indicação dos Lideres de Bancada seria por Bloco ou por
Partido. A Sessão ficou suspensa para que os Senhores Vereadores
discutissem entre si. De volta à Sala das Sessões, ficou assim decidido,
Líder do Partido dos Trabalhadores-PT Vereadora Nelia Eterna de Oliveira
Senra, Líder do Partido Verde – PV Vereador Juarez Calixto da Silva.

Líder do Bloco Parlamentar PP/PSB/PR Vereador Carlos Henrique de
Freitas Clemente. Em seguida, fez-se leitura do Ofício nº 1/2017 do
Prefeito João Batista Marçal Teixeira com a indicação do Vereador Juarez
Calixto da Silva, para atuar como Líder do Governo na Câmara Municipal
de Mutum. Em seguida formou-se a Comissão de atuação no recesso
composta pelos vereadores: Washington Torres Hubner de Medeiros, Paulo
Antonio Alves, Tarciso Correa de Oliveira e Juarez Calixto da Silva. Em
seguida o Vereador Paulo Antonio Alves solicitou a palavra e
posteriormente leitura do Requerimento, que já havia sido indeferido pela
Presidência desta Casa no dia 04 de janeiro do corrente ano. Após leitura, o
Senhor Presidente disse para o Vereador Paulo Antonio Alves que já
conhecia a clareza dele nos quatros anos passados e que o mesmo fizesse
também a leitura do Indeferimento do Requerimento para que as pessoas
pudessem ter conhecimento que ele estava solicitando. Imediatamente o
Vereador Paulo fez a leitura. O Senhor Presidente disse para todos que
seria interessante informá-los que a oposição veio nos quatros anos
passados tentando denegrir a imagem desta casa, criar coisas que não
existia, e, disse que o art. 4º do Regimento Interno é muito claro para quem
conhece a lei. Perguntou aos demais Vereadores presentes qual foi o
Vereador mais votado nas eleições do dia 02 de outubro, obtendo resposta
que foi o Nobre Vereador Paulo. Foi o Vereador Paulo quem presidiu a
sessão, quem deu posse aos Vereadores e a Mesa Diretora, portanto todo o
ato que aconteceu na Sessão Solene de Posse é de inteira responsabilidade
do Senhor Vereador Paulo Antonio Alves, portanto ele Washington não
tem responsabilidade com as questões citadas. Se o Vereador Paulo foi
omisso ele deve responder perante a lei. Passamos quatro anos com o
Nobre Vereador nos acusando, usando o microfone para se promover.
Disse ainda que o Nobre Vereador pleiteou a Presidência e não aceitou que
perdeu. O Nobre Colega usa o microfone desta Casa para colocar a
população contra a Câmara, isto ele não permitirá. Em seguida o Vereador
Carlos Henrique de Freitas Clemente solicitou a palavra para que fosse
costado em ata. O Senhor Presidente informou-o que se as palavras dele
fossem com base no assunto da sessão do dia, seria permitido colocar,
sendo que assunto de sessão passada não seria permitido. Como podemos
ver esta sessão tem um assunto pautado. Seguindo o Vereador Carlos
Henrique fez leitura do Requerimento. Após leitura o Senhor Presidente
solicitou ao Nobre Vereador Carlos Henrique que protocolasse o

requerimento na secretaria da Câmara, e o assunto não seria constado em
ata, conforme palavras anteriores, e, se, o Nobre Vereador não tivesse nada
mais a acrescentar, a Senhora Secretária Malvina iria proceder com a
chamada final. Antes da Chamada final o Senhor Presidente informou que
a Câmara Municipal está de recesso, se algum Vereador for viajar deixar
contato, caso seja necessário. Não havendo nada mais a discutir, encerrouse às (13.0) treze horas, sob a proteção de Deus, chamada final, presente
todos relacionados no inicio desta sessão. Próxima Sessão dia 08 de
fevereiro, horário regimental. E eu Malvina Quintão de Oliveira,
Secretária, lavrei a presente ata, que após lida, e, se aprovada deverá ser
assinada pelo Senhor Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim
Teixeira Pinto, aos cinco dias do mês de janeiro do ano dois mil e
dezessete.

