Ata da primeira Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª) Primeira
Sessão Legislativa da (18ª) Décima oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (08) oito dias do mês de fevereiro 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 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 do
Evangelho de São Mateus capítulo cinco, versículo treze a dezesseis,
proclamado pelo Vereador Paulo Antonio Alves. O Senhor Presidente,
saudou os presentes e ouvintes da Radio Cultura FM, deu boas vindas aos
presentes entre eles o Vice-Prefeito Eduardo Fonseca Teixeira e demais
Pares desta Casa. Em seguida solicitou leitura da ata anterior, posta em
discussão, em vista de não haver nada mais a discutir, colocou-a em
votação, votou contra o Vereador Paulo Antonio Alves, a ata foi aprovada
com dez votos favoráveis. Prosseguindo passou-se a leitura do Ofício nº
8/2017 e convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para a Festa em
homenagem ao dia Internacional da Mulher que será realizado no dia 11 de
março do corrente ano, na Praça Benedito Valadares, com início às 13.0
horas, conforme programação anexa. Após leitura das correspondências
passou-se aos oradores inscritos regimentalmente, o Senhor Presidente
consultou o Plenário em sua Soberania a permissão para conceder a
palavra para o Vice-Prefeito Eduardo Fonseca Teixeira, todos
manifestaram favoráveis. Conforme inscrita a Senhora Cilésia Alves, com
o assunto, estradas do distrito de Ocidente. Disse ser moradora de
Ocidente, veio reivindicar, uma vez que são representados por dois
Vereadores. Primeiramente disse que as estradas precisam de manutenção,
e de um trecho de estrada centenária que foi mudado, ela pediu para voltar
a sua origem. Citou que já havia conversado com o Vereador Washington
e este havia prometido para ela que iria voltar com a estrada a sua origem,
ainda não havia feito nada. A Prefeitura havia gasto uma quantia

desnecessária, que poderia ter sido empregado em outras necessidades.
Encerrou sua fala dizendo que cabia a ela como cidadã fazer as referidas
reivindicações. Após colocações, o Vereador Paulo Antonio, parabenizou à
senhora Cilésia pela coragem e, que a mesma tinha seu apoio, convidou os
demais colegas para após a presente sessão, irem até o local citado pela
senhora Cilésia, averiguar a situação. O Vereador Tarciso Correa
manifestou alencando a extensão do município, por isso as dificuldades de
que todas as necessidades fossem atendidas ao mesmo tempo. Parabenizou
o Presidente Washington pelo seu trabalho e dedicação que tem com
Ocidente, apesar dos desafios que surgem. Considerou ainda que sempre
existirá problemas com as estradas. Seguindo a Vereadora Nelia Eterna,
saudou os presentes, ouvintes da Cultura FM e os Nobres Colegas, disse
para senhora Cilesia que reivindicar é um direito do cidadão. Mas,
mediante a fala dela, fez um breve relato da situação do país, a extensão do
município, as chuvas nos últimos meses que danificaram as estradas e
levaram pontes. Continuou dizendo que o Vereador Washington tem se
esforçado ao longo dos anos para levar melhorias para Ocidente. Mas, os
problemas não são apenas em Ocidente, todo o município tem necessidade
de alguma coisa, temos de ser parceiros, dividir o bolo. Oportunamente
agradeceu ao Prefeito João Batista Marçal pela dedicação com a zona rural,
convidou a todos a estarem presente no evento a ser realizado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais no dia 11 de março do corrente ano. O
Vereador Eliezer manifestou seu apreço com a Senhora Cilesia, considerou
a necessidade de atenção especial para a zona rural, e juntamente com o
Nobre Colega Vereador Paulo irá ao local citado para averiguar a situação.
Em seguida o Vereador Adir solicitou a palavra pediu a Senhora Cilesia
que fosse mais precisa em sua reivindicação. Imediatamente Senhora
Cilesia disse que o trecho da estrada é Centenária, foi mudado por interesse
particular, enquanto que, o dinheiro gasto pela prefeitura poderia ter sido
usado para cobrir outras necessidades, e conforme palavras da Vereadora
Nelia percebeu que a mesma não havia sido compreendida em suas
colocações. Com a palavra a Vereadora Nelia Eterna, como foi citada,
quando Cilesia disse que as estradas estavam esburacadas. Explicou para
todos que nesta Casa os Vereadores confeccionam pedidos, quem executa é
o Executivo Municipal. E por fim usou a palavra o Presidente Washington,
uma vez que, foi citado por mais vezes por Cilesia, embora seja sua
conterrânea, havia pautado o assunto estradas de Ocidente, mas a seu ver

houve um desafeto, e a vida nos ensina muitas coisas e uma delas é
respeitar as pessoas. Continuou dizendo que realmente foi procurado por
Cilesia como ela disse, e por mais pessoas, existiu uma conversa, mas ela
esqueceu alguns fatos. Disse que ficou muito feliz quando os Vereadores
Paulo e Eliezer se ofereceram de ir ate o local. Gostaria que eles
trouxessem para esta Casa a verdadeira informação para que todos
pudessem tomar conhecimento. Prestou esclarecimentos, disse que no mês
de novembro de 2016 as chuvas arrancaram no distrito de Ocidente, entre
nove a dez pontes, já falou para o Secretário de Obras que estão se sentindo
lesados diante da situação, porque não tiveram êxito, as pontes ainda não
foram recuperadas, entre estas citou a ponte que liga Taquara. Explicou que
no córrego da Taquara conta com uma indústria, que produz carvão que é
exportado para os Estados Unidos, com vinte famílias que trabalham, e
tudo passa por esta ponte. Como a ponte se encontrava quebrada, sem
passagem e estavam quase perdendo o contrato com a empresa americana.
Quando ela disse que havia interesses pessoais, esta estrada fica próximo
ao curral de seu compadre Senhor Adir Leite, acredita que é amigo de
Cilesia também, em conversa manifestou o desejo de que fosse retirado a
estrada daquele local. Ele explicou que não tínhamos condições para isto. O
Senhor Jadir, já idoso insistiu demasiadamente, foi quando ele procurou o
Secretário de Obras, conversaram também com o rapaz da empresa, que
transita com as carretas, diante da situação ele falou que onde a estrada esta
não traria prejuízo, ele disse para a Cilesia que a estrada ficaria lá. A
estrada mudou de percurso mais ou menos trinta metros, as explicações
podem ser confirmadas pelo Nobre Colega Reinaldo, pois o Senhor que foi
citado é seu pai por afinidade, é conhecedor dos fatos, até mais do que ele.
Mas o que mais pesou na fala de Cilesia, que poderá ser confirmado no
áudio e relatado em ata, foi quando ela disse que o dinheiro gasto pela
Prefeitura daria para fazer outras coisas, como os Vereadores Paulo e
Eliezer se dispuseram para irem ao local, pediu-os que trouxessem
comprovante do dinheiro que a Prefeitura gastou. Toda obra foi feita com
recursos particulares, obtendo confirmação do Vereador Reinaldo. Pediu ao
Assessor desta Casa, que tomasse as providencias e responsabilizasse a
Oradora pelos fatos citados nesta sessão, porque ele, esta Casa e a
Administração fomos acusados. Quer documentos que comprovem que a
obra foi realizada com recursos da Prefeitura. Desculpou-se com Cilesia
por não atender as expectativas, mas a empresa que transporta carvão

concordou em passar pela estrada. Em seguida o Vereador Paulo disse para
o Senhor Presidente que não havia falado em nenhum momento contra ele,
não conhece o local, disse apenas que irá ate o local para averiguar o que
estava acontecendo. Nas considerações finais o Senhor Presidente solicitou
por mais uma vez a documentação, agradeceu a todos e deu seqüência à
pauta, passou a palavra para o Vice Prefeito Eduardo Fonseca Teixeira, este
saudou os presentes, disse que representava o Prefeito João Batista que
estava em viagem, cuidando dos interesses do município. Manifestou o
propósito da administração nestes quatro anos vindouros. Encerrou sua fala
agradecido com a oportunidade. Dando seqüência o Senhor Presidente
passou às discussões e votações das proposições como seguem: Conforme
contido na pauta dois pedidos de autoria da Vereadora Nelia Eterna de
Oliveira Senra, a autora retirou um pedido de sua autoria que tratava de
“construir ponte de madeira no córrego Caracol, localizada na propriedade
do Senhor Joaquim Marciano, divisa com Sebastião Iel, Chico Lau e
Ezequias Custódio”, fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria da
Vereadora Nelia Eterna solicitando “instalar uma extensão da Secretaria
Municipal de Transporte e Obras Públicas em Imbiruçu, para atender as
necessidades de Imbiruçu e Humaitá”, a autora Vereadora Nelia Eterna
manifestou em favor de sua solicitação, frisou muito bem a importância da
mesma para Imbiruçu e área adjacentes, considerou ainda que a distância
do distrito da sede. Oportunamente justificou o motivo da retirada do
pedido de providência uma vez que, tratava de uma ponte que já se
encontrava construída em parceria com a comunidade, agradeceu a todos
que contribuíram. A ponte está pronta para que todos possam transitar,
exercer o direito de ir e vir. O Vereador Carlos Henrique parabenizou a
Nobre Colega, reconhece a necessidade da subsecretaria para atender a
demanda da população. Não havendo nada mais a acrescentar, colocou o
pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se
leitura dos dois Pedidos de Providência de autoria do Vereador Carlos
Henrique de Freitas Clemente, solicitando “fazer limpeza e drenagem do
Rio São Manoel, nas imediações da zona urbana do Distrito de Humaitá” e
“reabrir alguns trechos de estrada nos Córregos da Areia e Forquilha, onde
circula transporte escolar”, o autor Vereador Carlos Henrique, muito bem
defendeu as duas solicitações, por ser conhecedor da realidade local , sendo
de grande valia e de extrema necessidade. Após discussão, em vista de não
haver nada mais a acrescentar, colocou os dois pedidos em votação,

aprovados por todos com direito ao voto. Seguindo, passou se a
apresentação dos dois Pedidos de Providência de autoria da Vereadora
Malvina Quintão de Oliveira solicitando “implantação de uma casa de
apoio para pacientes em viagem para tratamentos médicos” e “construir
poços artesianos em vários pontos da cidade”, a autora Vereadora Malvina
justificou a necessidade das duas solicitações para atender a população,
sendo que as mesmas são de grande valia. O Vereador Dary Piloto Coelho,
parabenizou a autora pela feliz iniciativa, com relação à casa de apoio,
também já manifestou nos anos anteriores a necessidade desta casa para
acolher as pessoas que vem para cidade com objetivo de tratamento médico
e viagens para consultas fora do domicilio, espera que o Executivo
Municipal tome as providências cabíveis. A Vereadora Nelia Eterna,
também parabenizou a feliz iniciativa da autora, por se tratar de uma
necessidade para a população. Manifestou sua preocupação, com relação
aos poços artesianos, estes devem ter um acompanhamento de pessoas
entendidas do assunto, para que na venha ter problemas futuros. E por fim
o Vereador Eliezer parabenizou a Nobre Colega Malvina pela iniciativa,
explicou o processo para perfurar os poços artesianos, uma vez que é
conhecedor do processo. Em seguida o Vereador Tarciso Correa disse que
tratava de duas solicitações importantes para atender a população. Não
havendo nada mais a discutir, colocou os dois pedidos em votação,
aprovados por todos com direito ao voto. Conforme contido na pauta
pedido de providência, foi retirado pelo autor Vereador Adir Fidelis de
Oliveira. E por fim fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria do
Vereador Juarez Calixto da Silva, solicitando “construir quebra molas na
Rua Cota Magalhães”, o autor explicou a necessidade dos quebra molas
para a citada rua e ainda que tratasse de reivindicação dos moradores
locais. O Vereador Dary Piloto disse que também já foi procurado com a
mesma finalidade, para esta rua e outras, fez solicitações para o Chefe do
Executivo, ainda não foram atendidas. O Vereador Carlos manifestou o seu
apoio, mas frisou muito bem, a importância de conscientizar nas escolas a
educação no trânsito, começar desde pequeno. Após discussão, o Senhor
Presidente colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados a Presidência desta Casa
teceu elogios com a equipe da saúde pelo trabalho realizado durante a
campanha de vacinação contra a febre amarela. O Vereador Dary Piloto
questionou com relação à Copasa que retirou as maquinas da nova

capitação, pediu ao Presidente Washington que tomasse as providências no
sentido de buscar informações. Imediatamente o Senhor Presidente
solicitou ao Assessor desta Casa que oficiasse ao Diretor da Copasa com
intuito de buscar informações. Continuando a Vereadora Nelia Eterna
solicitou a palavra, registrou nos anais desta Casa, felicitações com o
Prefeito João Batista Marçal Teixeira, pelo seu aniversário nesta data. O
Vereador Juarez Calixto, Presidente da Comissão em Conjunto, solicitou
aos Vereadores que compõem as Comissões Permanentes, que
permanecessem após a presente sessão. E por fim o Vereador Carlos
manifestou sua preocupação, uma vez que todos são conhecedores da
realidade vivida no estado do Espírito Santo nos últimos dias, como
estamos na fronteira, solicitou que o povo tomasse cuidado, ficassem
vigilantes. Esgotado os assuntos pautados, o Senhor Presidente informou
que a próxima sessão seria no dia vinte e dois de fevereiro do corrente ano,
horário regimental. Não havendo nada mais a relatar, encerrou-se às
14.00h, (quatorze) horas, 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 oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e
dezessete.

.

