Ata da Quarta Sessão Extraordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
Primeira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (25) vinte e cinco dias do mês de agosto do ano
dois mil e dezessete, às (14:00) quatorze horas, reuniu-se no Plenário
Joaquim Teixeira Pinto da Câmara Municipal de Mutum localizada na Rua
Dom Cavati, 391, em Mutum Minas Gerais, em atenção ao Ofício 81/2017
do Prefeito João Batista Marçal Teixeira e Convocação do Presidente
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, Paulo Antonio Alves,
Reinaldo Luiz da Silva 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 com a leitura da Carta de
São Paulo aos Efésios capítulo cinco, versículo um a três, proclamado pelo
Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros. Fez-se leitura da ata da
sessão anterior, posta em discussão, o Vereador Dary Piloto Coelho
solicitou ressalva, onde se lê que a iluminação de sua rua estava fraca.
Leia-se que não é apenas a iluminação de sua rua que está fraca, o
atendimento piorou muito em todo o município, muita demora no
atendimento. O Vereador Eliezer Vieira solicitou acrescentar na ata
anterior que o Secretário Lenir havia informado que a estrada do Córrego
do Mutunzinho em Humaitá na propriedade do Senhor Onofre Pelego já
havia sido concluída. Em vista de não haver nada mais a acrescentar o
Senhor Presidente colocou a ata em votação, aprovada pelos presentes.
Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos informou
que a Sessão não estava sendo transmitida pela Rádio Cultura FM. Passouse a leitura do Convite da G3 Construtora para o coquetel de entrega da
obra Loteamento Terra Nova II, no dia 26 de agosto de 2017 a partir das 15
horas e previsão de encerramento às dezenove horas. Fez-se leitura do
Convite do Presidente da Câmara de Conceição de Ipanema/MG Manoel
Pereira da Costa para uma confraternização dos Vereadores da região no
dia 26 de agosto a partir das 17 horas no Bar e Lanchonete Zero Grau –
Centro da cidade. Seguindo passou-se a apresentação do Projeto de Lei nº
30 de 22 de agosto de 2017 que “Autoriza o Município de Mutum – MG a
contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A. –

BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência.
Após apresentação o Vereador Carlos Henrique solicitou ao Senhor
Presidente que consultasse o Plenário em sua soberania para conceder a
palavra ao Assessor da Prefeitura Doutor Andre Sebastião Lamarca de
Oliveira para explanar o Projeto de Lei ora apresentado, torná-lo
transparente para o entendimento de todos. Após solicitação o Senhor
Presidente indagou a todos que se manifestaram favoráveis. Com a palavra
Doutor André manifestou sua satisfação com a oportunidade, disse que
estava representando o Prefeito João Batista e que o objetivo era apresentar
justificativa ao Projeto de Lei ora apresentado. Informou que o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais-BDMG, havia lançado no dia 18 de
julho de 2017 as linhas de financiamento denominadas BDMG Cidades,
BDMG Maquinas, BDMG Urbaniza e BDMG Saneamento, são recursos
voltados para desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana
(pavimentação, drenagem e iluminação pública) construção, ampliação ou
reforma de prédios públicos municipais; tratamento, distribuição ou coleta
de água e esgoto; soluções para resíduos sólidos; e aquisição de máquinas e
equipamentos. Continuou falando que o BDMG estabelecera um limite de
Crédito aos municípios até o limite de trezentos milhões. O crédito
estabelecido para os municípios foi com base no numero de habitantes.
Mutum poderia contratar valores até dois milhões de reais. O Prefeito João
Batista pleiteia um milhão e quinhentos reais, explicou detalhado todo o
processo. Continuou falando que foram feito tomadas de preço com três
empresas para a aquisição dos equipamentos: 01 Escavadeira Hidráulica,
01 Pá Carregadeira, 01 Motoniveladora, 01 Retroescavadeira e 01
Caminhão Pipa. São cinco equipamentos para atender o município num
valor aproximado de R$ 1.586.500,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e
seis mil e quinhentos reais) a licitar. Mas para isto tem os trâmites legais,
que é a avaliação da documentação. Após as minuciosas colocações com o
intuito de que o Projeto tivesse transparência e benefícios para o município,
o Senhor Presidente passou a palavra para os Vereadores que quisessem
tirar suas dúvidas. O Vereador Tarciso Correa disse, se o município se
enquadra na linha de crédito, não podemos perder, sente-se honrado com o
Projeto pelos benefícios que trará para o município. O Vereador Carlos
Henrique primeiramente agradeceu Doutor André pela vasta explanação,
como morados da zona rural e pelos demais Colegas que também são

moradores da zona rural, disse que gostaria que o Prefeito tivesse uma
atenção especial com Humaitá, Imbiruçu e Ocidente, e que o Tesouro
Nacional avalia a situação do município. Perguntou ao Doutor André se
diante da análise, o município está dentro dos limites do endividamento.
Respondeu Doutor André que estamos pagando o que é nosso, a margem
de análise é do Tesouro Nacional, com relação a pagar não tem problema,
porque o município esta pagando em dia o serviço terceirizado. Temos que
aguardar a análise deles para saber se será liberado. Seguindo a Vereadora
Nelia Eterna, parabenizou Doutor André e toda a equipe do Executivo
pelas explanações, louvou a iniciativa de adquirir bens para o município.
Oportunamente informou a recuperação do caminhão Pipa que há muito
tempo estava parado e os serviços estavam sendo terceirizados. Economia
para o município. O Vereador Reinaldo indagou ao Doutor André se o
tempo de carência seria cinco anos, obteve resposta que é mais ou menos
quatro anos e meio. Vereador Reinaldo disse que durante este tempo haverá
eleição, como ficaria a situação, obteve resposta que a dívida seria do
município, o que assumir continuaria quitando as parcelas, como havia
acontecido com Prefeitos anteriores. O Vereador Dary disse que conhecia
muito bem o sistema, já havia votado em anos anteriores, com certeza
estaria votando neste e em outros que vierem. Parabenizou o Executivo
Municipal por ter o CNPJ da Prefeitura limpo, muitos não estão
conseguindo manter em dia seus compromissos. Sua posição diante do
Projeto é favorável. O Presidente Washington parabenizou Doutor André
pela brilhante explanação, foram claras e precisas, os demais Colegas
tiveram a oportunidade de sanar suas dúvidas, aqueles que não se
manifestaram com certeza é porque não tem duvida. Disse ainda do
alinhamento que está existindo entre os dois poderes, o que faz o município
crescer. Pediu Doutor André que levasse o agradecimento desta Casa para
o Prefeito João Batista. Continuando, o Vereador Dary Piloto disse que
mediante fala do Nobre Colega Carlos Henrique onde ele pediu atenção
para os distritos, gostaria de acrescentar Centenário, que sempre fica por
último. Nas considerações finais Doutor André disse que a infraestrutura,
como falou O Vereador Carlos Henrique, é questão logística, com a
aquisição destas máquinas, estes problemas acabarão. Agradeceu a
oportunidade e se colocou à disposição. Em seguida o Vereador Carlos
Henrique satisfeito com as explanações, agradeceu Doutor Andre e
solicitou à Presidência desta Casa que consultasse os demais Colegas a

viabilidade de dispensar o parecer no Projeto de Lei e votá-lo ainda nesta
Sessão, devido sua urgência e necessidade. Imediatamente o Senhor
Presidente indagou o Plenário, todos manifestaram favoráveis. Tendo em
vista não haver nada mais a discutir, o Senhor Presidente colocou o Projeto
de Lei em votação única, aprovado por todos com direito ao voto. Não
havendo nada mais a discutir, o senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e comunicou que a próxima Sessão seria no dia 30 de agosto, horário
regimental. Encerrou-se às 15:19 h. (quinze horas e dezenove minutos) sob
a proteção de Deus, chamada final, presente todos relacionados no início
desta sessão. 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 vinte e cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete.

