Ata Sucinta da (7ª) sétima Sessão Extraordinária do (3º) terceiro período da
(3ª) Terceira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. As dez horas do dia onze 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, Primeira Carta de São João, capítulo
quatro, versículos sete a dez proclamados pelo Vereador Eliezer Vieira
Machado Filho. 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 Cultura FM, se desculpou pelo atraso. Fez-se leitura
dos Pareceres. Parecer nº 14/2019 da Comissão em Conjunto, opinando
pela aprovação do Projeto de Lei nº 29, de 07 de outubro de 2019, foi
relatora Vereadora Nelia Eterna de Oliveira. Parecer nº 3/2019 Voto
Vencido dos Vereadores Paulo Antonio Alves e Eliezer Vieira Machado
Filho, rejeitando o Projeto de Lei nº 29, de 07 de outubro de 2019 por
entender que o mesmo deveria trazer os equipamentos a serem adquiridos
de forma discriminada e por entender que a referida aquisição gerará gastos
para o futuro Gestor do Chefe do Executivo. Após leitura dos Pareceres o
Vereador Dary Piloto Coelho solicitou a palavra fez menção ao Projeto de
Lei que a seguir seria reapresentado para que todos ficassem cientes. Disse
da importância da presente matéria para atender todo o município,
sobretudo a zona rural, informou que existiam vários pontos das estradas
precisando de atenção especial por falta de caminhões, fica mais difícil.
Solicitou que os dois Vereadores que foram contrários em seus pareceres,
que repensassem as suas decisões, porque é o povo que vai ganhar com as
aquisições, manifestou seu voto favorável. Em seguida o Presidente
Washington reapresentou o Projeto de Lei nº 29, de 07 de outubro de 2019
que “Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento Geral do
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Município, do exercício de 2019, no valor de R$ 1.833.100,00, e dá outras
providências” autoria do Executivo Municipal em regime de urgência. Em
discussão, o Vereador Adir justificou sua posição, não vê transparência no
Projeto, solicitou que o Executivo enviasse para esta Casa relação da firma
vencedora da licitação, para que possam acompanhar o processo da
aquisição dos veículos. O Vereador Reinaldo manifestou seu voto
favorável, porque conhece a necessidade do povo da zona rural, realidade
esta que talvez os Vereadores da cidade não enfrentem. Disse o Vereador
Paulo que seu voto seria contrário, porque a prefeitura se encontrava
endividada, faltando remédio, esta dívida vai prejudicar nos anos
vindouros. Disse o Vereador Carlos Henrique que respeitava o voto dos
Colegas, mas seu voto seria favorável, porque conhece a necessidade do
povo da zona rural. Justificou que a saúde tem seu orçamento próprio,
espera que a aquisição seja realizada o mais rápido possível. Disse o
Vereador Dary direcionando ao Vereador Reinaldo que ele seria vereador
da cidade e zona rural, cinqüenta por cento de seu eleitorado mora na zona
rural. Disse para o Vereador Adir que a relação dos caminhões já estaria
mencionadas na ata da sessão anterior, lida e aprovada. A Vereadora Nelia
Eterna, manifestou seu voto favorável por conhecer a necessidade destes
caminhões para a população mutuense, antecipou seu agradecimento com o
Senhor Prefeito pela iniciativa. O Vereador Tarciso Correa se manifestou
favorável em face de demanda da zona rural, é da cidade, mas é solidário
com a zona rural. Quanto à saúde explicou que não está relacionado com o
projeto em discussão. O Vereador Eliezer disse que as máquinas fazem
falta, mas se entristece ao ver pessoas usando seu próprio recurso para
abastecer máquinas da prefeitura. Comentou ainda que uma pessoa havia
lhe enviado um áudio de uma dívida de três anos do município. Quanto ao
projeto se posicionou contra porque não teria vindo detalhado no projeto.
Os Vereadores Juarez e Malvina justificaram serem da cidade, mas, são
apoiadores da zona rural e do projeto de lei, por entenderem a necessidade
do mesmo para todo o município. Quanto a saúde incentivou buscarem
recursos. O Presidente Washington manifestou em favor do projeto de sua
dimensão, de seus benefícios para o município. Continuou dizendo que
estava nesta Casa desde 2013 e já teria ouvido muita coisa que teria
acontecido nas administrações anteriores, mas em pleno século vinte e
hum, ele estaria presenciando Vereador votar contra o calçamento do
Bairro Jardim da Ponte, estaria vendo Vereador votar contra aquisição de
2

máquinas, que já se encontravam no SETOP, o Vereador Paulo solicitou a
palavra, mas o Senhor Presidente resguardou o direito de concluir, e
continuou dizendo que viveu para ver o que estava acontecendo, da mesma
forma que aconteceu quando da aprovação do calçamento do Bairro Jardim
da Ponte, Vereador dizendo que estava endividando o município para o
próximo mandato. Continuou dizendo que Imbiruçu é o distrito mais
distante do município, exemplificou, será que uma mãe que estivesse com
seu filho doente dentro de um carro em busca de recursos estaria
preocupado com a dívida do município, acredita que a pessoa não estaria
preocupada com quem iria ganhar a política. Não adianta ter o remédio, se
não tiver o acesso. Continuou dizendo que por duas vezes presenciou
Vereador votando contra o que seria bom para o município, talvez
impedissem as campanhas futuras. Passou a palavra para o Vereador Paulo
Antonio, o mesmo disse que o Senhor Presidente estaria falando que ele
teria votado contra o calçamento do Bairro Jardim da Ponte, ele não teria
votado contra o calçamento. Neste momento o Presidente Washington
perguntou ao Nobre Vereador, se ele havia citado nome de algum
Vereador, se havia citado o nome dele. O Vereador Paulo disse que o
Senhor Presidente havia referido a ele. O Senhor Presidente perguntou-o
porquê havia referido a ele, se teria somente ele que havia votado contra na
ocasião. Respondeu que não e não foi contra o calçamento. Após
discussão, o Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei em votação única,
votaram contra os Vereadores Paulo Antonio Alves e Vereador Eliezer
Vieira Machado Filho. Votaram pela aprovação do Projeto de Lei os
Vereadores, Malvina Quintão de Oliveira, Reinaldo Luiz da Silva, Juarez
Calixto da Silva, Adir Fidelis de Oliveira, Tarcios Correa de Oliveira, Nelia
Eterna de Oliveira, Dary Piloto Coelho e Carlos Henrique de Freitas
Clemente, o Presidente Washington não votou, mas justificou que o mesmo
tem seu apoio. O Senhor Presidente disse que estavam fazendo a parte
deles, dando um crédito à administração que em meio a tantas dificuldades,
tem honrado seus compromissos. Agradeceu aos Senhores Vereadores por
terem atendido à convocação, agradeceu aos Vereadores que votaram
favoráveis, reconhece e respeita quem votou contra. Não havendo nada
mais a discutir, informou que a sessão na íntegra se encontrava na página
da Câmara Municipal www.camaramutum.mg.gov.br chamada final,
presente todos relacionados no início desta sessão, próxima Sessão
Ordinária dia trinta de outubro do corrente ano. Encerrou-se às 11h40min,
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sob a proteção de Deus. 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 onze
dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove.
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