Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
Primeira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (09) nove dias do mês de agosto do ano dois mil
e dezessete, às (14) quatorze 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, 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 Livro de
Eclesiástico, capítulo trinta e sete, versículo dezesseis a dezoito,
proclamado pelo Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Fez-se leitura da
ata da sessão anterior, posta em discussão, não havendo nada mais a
acrescentar colocou-a em votação, recebeu aprovação dos presentes. Em
seguida o Senhor Presidente acolheu os presentes destacou a presença do
Vice Prefeito, Secretários Municipais e demais representatividade de
diversos segmentos da sociedade, ouvintes da Cultura FM, e informou que
a Sessão estaria sendo transmitida também pela internet. Avisou ainda a
importância de que fosse obedecido o horário regimental, em virtude da
mudança do horário foi preciso fazer alteração na programação da Radio
Cultura FM. Após explanações o Senhor Presidente seguiu com a sessão
passou às apresentações sem discussão das proposições, como seguem.
Primeira apresentação do Projeto de Lei Municipal nº 25 de 29 de junho de
2017 que “Cria o Centro de Atendimento Especializado da Educação
Municipal – CAESEM e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência, encaminhado para análise das
Comissões. Primeira apresentação do Projeto de Lei Municipal nº 26, de 04
de julho de 2017 que “Altera a redação do art. 5º da Lei Municipal nº 825,
de 05 de maio de 2014 e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência, encaminhado para análise das
Comissões. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 27 de 02 de agosto
de 2017 que “Altera Lei Municipal nº 684/2010, a Lei Municipal nº
717/2011, a Lei Municipal nº 781/2013 e dá outras providências” de autoria

do Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado para análise
das Comissões. Primeira apresentação do Projeto de Lei Complementar nº
28, de 02 de agosto de 2017 que “Concede aumento de 10% para os
professores e especialistas da rede municipal de ensino, atualiza a tabela de
vencimentos, anexo II, item 1, instituída pela Lei Municipal nº 663/2009 e
suas alterações e dá outras providências”, de autoria do Executivo
Municipal em caráter de urgência, após apresentação o Vereador Dary
Piloto Coelho, diante da urgência do projeto e da necessidade dos
professores municipais, solicitou a Presidência desta Casa consultar o
plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o parecer e votar
nesta sessão. Após solicitação, o Senhor presidente indagou os demais
Pares desta Casa, todos manifestaram favoráveis, informou o Senhor
Presidente que o Projeto retomaria ao Plenário no momento oportuno.
Continuando passou-se a primeira apresentação do Projeto de Resolução nº
05/2017 que “Dispõe sobre a Previsão Orçamentária da Câmara Municipal
de Mutum, Estado de Minas Gerais, para o exercício de 2018” de autoria da
Mesa Diretora, encaminhado para análise da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas. Primeira apresentação do Projeto de
Decreto Legislativo nº 01/2017 que “Concede o “Certificado de Cidadão
Honorário” ao Excelentíssimo Senhor Fernando Damata Pimentel,
Governador do Estado de Minas Gerais e dá outras providências” de
autoria dos Vereadores Washington Torres Hubner de Medeiros, Tarciso
Correa de Oliveira, Malvina Quintão de Oliveira, Nelia Eterna de Oliveira,
Juarez Calixto da Silva, Dary Piloto Coelho, Carlos Henrique de Freitas
Clemente e Adir Fidelis de Oliveira, após apresentação, de acordo com o
artigo 145 do Regimento Interno o Senhor Presidente formou a Comissão
Especial para dar Parecer no referido Projeto de Decreto Legislativo
composta pelos vereadores Carlos Henrique de Freitas Clemente, Juarez
Calixto da Silva e Tarciso Correa de Oliveira. Em seguida o Vereador Dary
Piloto solicitou ao Senhor Presidente consultar o Plenário em sua Soberania
a possibilidade de incluir na ordem do dia o Projeto de Lei nº 29/2017 que
“Denomina a ponte situada no Córrego Santa Eliza popularmente
conhecida como ponte dos Carias, de JOSE SYPRIANO DA SILVA” de
sua autoria, face a urgência do mesmo, bem como dispensar o Parecer e
votá- lo nesta sessão, após solicitação, o Senhor Presidente indagou o
plenário, todos manifestaram favoráveis. O mesmo retomaria em pauta no
momento oportuno.
Conforme contido na pauta duas pessoas se

inscreveram regimentalmente. Antes de passar a palavra para o primeiro
Orador, o Senhor Presidente informou a decisão de convidar os Secretários
para prestar informações, foi a partir de uma reunião que tiveram com a
comissão dos professores solicitando o Piso Salarial Nacional, na ocasião
foram mencionado as Secretarias. Usou a Tribuna o Secretário da Saúde
Senhor Osmar Teixeira para prestar esclarecimentos das despesas da
Secretaria da Saúde. O mesmo saudou os Vereadores, demais presentes e
ouvintes da Cultura FM, disse que estava nesta Casa atendendo o Ofício
numero 53/2017 para prestar esclarecimentos das Contas da Secretaria da
saúde. Veio munido de planilhas contendo relatório referente ao mês de
julho deste ano. Especificou minuciosamente todos os gastos que houve:
sendo com UTI móvel, remoções R$ 8.000,00 (oito mil reais); médicos e
especialidades R$ 99.851,00(noventa e nove mil, oitocentos e cinqüenta e
hum reais); Casa de Apoio em Belo Horizonte para acolher os pacientes do
município enquanto aguardam atendimento R$ 8.000,00(oito mil reais).
Demonstrou relatório do Pronto Socorro, com exames liberados em caráter
de urgência R$ 10.570,00(dez mil e quinhentos e setenta reais). Processos e
Despesas Serviço Social R$ 6.094,04(seis mil, noventa e quatro reais e
quatro centavos). Laboratórios R$ 17.557,59 (dezessete mil, quinhentos e
cinqüenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos). Fraldas, medicamento
Pronto Socorro, suplementos e medicação judicial R$ R$ 84.542,61(oitenta
e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e hum centavos).
Diversas Cirurgias R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) Anestesias
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Pago ainda diversas cirurgias
referente ao mês de fevereiro a junho no total de sessenta e seis cirurgias no
valor de R$ 93.250,00(noventa e três mil e duzentos e cinqüenta reais),
após apresentar o relatório das despesas o Senhor Secretário disse que a
seus olhos acha impossível baixar o índice porque a cada dia aumenta a
demanda. A Secretaria se pauta no atendimento eficaz à população em
todos os segmentos, com respeito e dignidade. Aceita sugestões desta Casa
e da sociedade para melhorar o atendimento. Continuou falando que seu pai
Senhor Osório, foi Vereador quando não havia remuneração, foi Prefeito
no exercício 1993 a 1996, nunca foram até ele cobrar por desonestidade
em sua administração. Disse ainda que havia sido publicado nas redes
sociais, fotos de PSF que não tinha remédio, explicou muito bem os
trâmites legal para obter medicamento nos PSFs. Disse ainda que estava
pronto para prestar esclarecimentos de toda a situação na saúde. Em

seguida a Vereadora Nelia Eterna, parabenizou o Secretário Osmar, pelos
trabalhos realizados na saúde, pela seriedade nos trabalhos, pelo
acolhimento aos pacientes, sobretudo louvou a iniciativa da casa de Apoio
em Belo Horizonte. Encerrou sua fala se colocando à disposição.
Continuando o Vereador Adir Fidelis, saudou os presentes, informou que
ele em janeiro, tirou foto do PSF de Imbiruçu e publicou nas redes sociais,
na época não tinha remédio, agora tem, sua fala foi a título de
esclarecimento, porque atualmente o atendimento do PSF está bom,
caminhando. Oportunamente se desculpou com o Secretário Osmar.
Seguindo o Vereador Dary Piloto, direcionou ao Secretário Osmar, sem
falar que os outros Secretários da Saúde foram ruins, hoje o paciente se fala
muito na conquista desta Casa de Apoio em Belo Horizonte, mostra que o
Secretário Osmar está preocupado com o bem estar das pessoas, suas
palavras foram verdadeiras. A Vereadora Malvina, também parabenizou O
Secretário Osmar pela sua conduta e a forma que conduz o seu trabalho.
Ele vem a cada dia demonstrando acolhimento com as pessoas. O Vereador
Juarez, saudou a todos, aos Secretários que se encontravam presentes:
Sandra Guter, Lenir e Osmar, fez de suas palavras elogios com o Secretário
Osmar pelo brilhante trabalho na saúde. Continuando o Vereador Tarciso
também teceu elogios com o Secretário Osmar pelo seu atendimento a
população com honestidade e coerência. Encerrou manifestando o seu
incondicional apoio. E por fim o Presidente Washington disse do elo que
existe entre os poderes, convidou para ser o primeiro para estar nesta sessão
o Secretário da Saúde, devido a demanda. Incentivou os demais Secretários
Municipais a apresentar seu serviço para a sociedade. Nas considerações
finais o Secretário Osmar justificou com o Vereador Adir que jamais jogou
indireta em suas palavras contra ele, não tem nada a esconder, jamais usa
deste artifício, tem a preferência da sinceridade, mesmo que venha magoar
as pessoas. Encerrou sua fala agradecido com a oportunidade e se colocou à
disposição. Continuando com a pauta passou-se a palavra para o Orador
Vice Prefeito Eduardo Fonseca Teixeira, para falar do assunto apresentação
dos projetos realizados na Secretaria de Relações Institucionais. O mesmo
saudou os presentes, aos internautas e ouvintes da Cultura FM. Informou
que, quando assumiu sua função de Vice Prefeito, ele fez uma parceria
com o Prefeito João Batista, em consonância com os artigos 66§ 6º e 76 §5º
da Lei Orgânica Municipal, seriam estes os trâmites legais para que ele
tivesse a oportunidade de atuar no município, foi então que assumiu a

Secretaria de Relações Institucionais, assim ele poderia atuar nas visitas ao
município, participar das reuniões e outras atividades. Fez um breve
apanhado de sua trajetória no município até a presente data. Sua primeira
visita foi na casa do Presidente Washington, já fez em média setenta e sete
visitas, 13 viagens, 11 escolas com em média 396 alunos no município.
Continuou falando que participa das sessões da Câmara, em suas visitas
divulga a importância da participação do povo nas Sessões da Câmara.
Disse ainda da visita na escola de Novo Horizonte, na ocasião foi feito com
a parceria da Secretária de Ação Social Senhora Eliz Regina, Carteira de
Identidade, e CPF das pessoas que ainda não tinham documentos, houve
atendimento de psicólogo e assistente social. Oportunamente agradeceu o
apoio recebido do Prefeito João Batista, mantendo contato com os
deputados Tiago Ulisses, Durval Ângelo e Anselmo, está aberto ao povo
para continuar fazendo ainda mais pelo município. Informou ainda que o
seu telefone de contato é 3312-1850, está à disposição. Continuando a
Vereadora Nelia Eterna parabenizou e agradeceu Eduardo pelos trabalhos
que estão sendo realizados no município, de grande valia. Continuando o
Presidente Washington agradeceu Eduardo pela participação nesta Casa e
pelos trabalhos realizados. Nas considerações finais, Eduardo agradeceu a
oportunidade e comunicou que no final do ano apresentará todo o relatório,
agradeceu o apoio do Prefeito João Batista, do Secretariado, sobretudo o
apoio das Secretárias Sandra Guter, Eliz Regina e o Secretário Osmar. Na
oportunidade o Senhor Presidente comunicou a presença dos Secretários
nesta sessão, Sandra Guter, Lenir. Em seguida o Senhor Presidente
consultou o Plenário em sua Soberania a viabilidade de conceder a palavra
para a Psicóloga Adnelvia Barbosa Maria Inoue, para tratar do assunto
referente ao Projeto de Lei nº 25/17 que trata do CAESEM, todos
manifestaram favoráveis. Com a palavra a oradora Adnelvia
minuciosamente explicou a necessidade do projeto para o município. Foi
criado em 2008 a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva com o objetivo de “assegurar a inclusão escolar dos
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação” e no município o trabalho já está em
desenvolvimento desde 2012. Encerrou sua fala agradecida com a
oportunidade. Em seguida a Vereadora Nelia Eterna e o Presidente
Washington manifestaram apoio e se colocaram à disposição. Continuando
com a pauta passou-se a reapresentação do Projeto de Lei Complementar nº

28 de 02 de agosto de 2017, apresentado no início desta sessão, com
dispensa de parecer. Em discussão o Vereador Dary Piloto agradeceu os
Nobres Colegas pela aceitação de dispensa de parecer, na pessoa de Sandra
Guter, direcionou seu apoio aos professores, e disse que estão aprovando
10% a mais para os professores, apesar de reconhecer que merecem muito
mais, para o momento é o que o Executivo tem disponibilidade. Espera que
em breve o Prefeito João Batista possa conceder o que é de direito. Em
seguida o Senhor Presidente indagou a Secretária Sandra Guter, se
encontrava presente alguma professora membro da comissão, obteve
resposta que não. Disse o Senhor Presidente que a Câmara deu o primeiro
passo, agradeceu aos Nobres Vereadores pela compreensão. Colocou o
Projeto em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Em seguida o Senhor Presidente reapresentou o Projeto de Lei nº 29/2017,
apresentado no início desta sessão, com dispensa de parecer. O Vereador
Dary Piloto autor do projeto, agradeceu aos Nobres Colegas pela inclusão
do Projeto de Lei nº 29/2017 na pauta, a referida ponte era o sonho dos
moradores da localidade, oportunamente manifestou a satisfação da
comunidade em receber a obra que há muito tempo esperava por ela.
Agradeceu o empenho do Secretário de Obras por ter feito um trabalho de
qualidade, o Senhor Presidente colocou o Projeto em votação única,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Continuando passou-se as
discussões e votações das proposições, como seguem. Leu o Pedido de
Providência de autoria do Vereador Dary Piloto Coelho, solicitando “fazer
mapeamento dos lotes em ruas não mapeadas na cidade e nos distritos, e
registrar os mapas no Cartório de Registro de Imóveis”, o autor Vereador
Dary Piloto muito bem defendeu sua solicitação, uma vez que estava
defendendo os anseios da população, sobretudo do morador da rua
Dionysio Costa, Senhor Elcípio Lopes. Após explanação, o Senhor
Presidente colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Em seguida o Vereador Dary Piloto no uso
da palavra agradeceu os Nobres Colegas pela aprovação de sua solicitação,
uma vez que muitas pessoas serão beneficiadas. Em seguida solicitou a
Secretária Teresa, que lesse o ofício nº 2/2017 de sua autoria, direcionado
ao Oficial do Cartório de Registros de Imóveis, Senhor Gentil Simões
Caldeira Filho, solicitando cópia da Lei que proibi o Cartório de registrar
imóveis existentes em áreas não mapeadas. Esclareceu ainda que a referida
solicitação seria para atender o Senhor Elcípio. Continuando, passou-se a

leitura dos dois Pedidos de Providência de autoria do Vereador Eliezer
Vieira Machado Filho, solicitando “mudar 2 trechos de estrada na
propriedade do Senhor Onofre Pêlego, Córrego Mutunzinho” e “instalar
corrimão na ponte localizada no Córrego Vargem Alegre, próximo a
propriedade do Senhor Fernando Brandão, acesso à Pedra do Boi”, o autor
Vereador Eliezer muito bem detalhou a necessidade das duas solicitações.
Sendo que a mudança dos dois trechos atende os anseios da comunidade
residentes nas imediações e o corrimão na ponte se faz necessário, porque
da forma em que se encontra está muito perigoso, podendo acontecer mais
acidentes, contou com o apoio dos colegas na aprovação e do Chefe do
Executivo na execução. Após discussão o Senhor Presidente colocou os
dois pedidos em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Tarciso
Correa de Oliveira, Juarez Calixto da Silva e Malvina Quintão de Oliveira
solicitando “construir muro no cemitério da Paz”, O autor Vereador Tarciso
muito bem explicou a necessidade do referido muro sonho este que
perdura ao longo dos anos. De fato trata de obra necessária e urgente.
Continuou dizendo que estiveram reunidos no dia 22/07 (vinte e dois de
julho) em Lajinha/MG, num encontro político, na ocasião foi anunciado à
liberação de trezentos e cinqüenta mil para esta finalidade, investidura do
deputado Durval Ângelo. Considerou ainda que muitos Prefeitos passaram
e a obra não foi feita. Os demais autores Juarez e Malvina agradeceram a
oportunidade, manifestaram satisfação, pois o muro é de grande valia.
Continuando o Vereador Eliezer manifestou sua preocupação, pois o muro
é de extrema necessidade. O Vereador Dary Piloto parabenizou o autor, na
gestão anterior ele pediu também, mas não foi possível realizar a obra. Fez
também pedido para construção da Creche, da Capela Velório, obras estas
realizadas na gestão anterior, o que prova que não estamos parados.
Continuou dizendo que não votou no Prefeito João Batista Marçal, mesmo
assim ele realizou as obras de sua autoria, só tem que agradecer o Prefeito
por atender sua solicitação. Após discussão, colocou o pedido em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Continuando passou-se a
leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Juarez Calixto
da Silva e Washington Torres Hubner de Medeiros solicitando “reformar o
alambrado do campo de futebol da Vila do Distrito de Centenário”, o autor
Vereador Juarez, justificou que sua iniciativa se deu a partir de uma visita
em Centenário por ocasião da retirada da iluminação do campo, pode

perceber a necessidade de um alambrado. Oportunamente manifestou a
necessidade de somar forças para a construção da ponte dos Scherre, sendo
esta de grande necessidade. Informou o Vereador Dary Piloto que esteve
com Prefeito João Batista ele disse que vai construir a ponte até 2018.
Continuando o Vereador Tarciso Correa agradeceu ao Secretário de Obras
Lenir e reforçou as esperanças do povo de Centenário, de que a ponte será
construída. O Presidente Washington, agradeceu a parceria do Nobre
Colega e de fato, o alambrado se faz necessário. Após discussão, o Senhor
Presidente colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Fez-se leitura dos dois Pedidos de
Providência de autoria do Vereador Reinaldo Luiz da Silva solicitando
“reabrir estrada na encruzilhada com propriedade do Senhor Ze Natim,
saída para Santa Cruz” e “reformar bueiro localizado próximo a igreja no
Córrego Himalaia”, o autor Vereador Reinaldo manifestou a necessidade
de execução das duas solicitações, sendo que existe um trecho muito
estreito e perigoso, já aconteceu acidente, bem como se faz necessário a
reforma do bueiro, porque se encontra precário. Informou o Presidente
Washington que o bueiro solicitado já havia sido realizado em atenção aos
anseios da comunidade. Colocou o Pedido em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Continuando passou-se a leitura do Pedido
de Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira
solicitando “construir/implantar horta comunitária na sede, Distrito e Vilas
do município de Mutum”, a autora Vereadora Nelia disse que sua
solicitação se deu a partir de ouvir as pessoas que gostam de plantar, as
verduras seriam doadas para a população. Disse ainda a importância de que
não fosse usado agrotóxico. Colocou o pedido em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. E por fim fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira e demais
Vereadores, solicitando “instalar iluminação na área do antigo Parque de
Exposições e reformar os banheiros”, a autora Vereadora Nelia disse que
solicitação se deu após ouvir os moradores locais, e da forma em que se
encontra está perigoso. Colocou o pedido em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados o Vereador
Carlos Henrique de Freitas Clemente solicitou a palavra e manifestou duas
reclamações do povo, sendo a primeira, existem seis lâmpadas queimadas
na Vila do distrito de Humaitá, já fizeram contato com a Cemig e ainda não
fizeram a troca das lâmpadas. E a outra reclamação é com relação a

confecção das Carteiras de Identidade, foi informado de que a pessoa
responsável passou no Concurso, solicitou que fosse indicado outra pessoa
em caráter emergencial. Em seguida o Vereador Elizer Vieira Machado
Filho manifestou em nome dos moradores a necessidade de se fazer
limpeza no Córrego Morada da Chácara, em vista que há muito mal cheiro,
animais mortos e proliferação de mosquitos. Oportunamente reforçou a
solicitação com o Secretário Lenir que se encontrava presente. O Vereador
Dary Piloto disse que se tratando de iluminação pública, foi votado nesta
Casa Projeto de Lei passando a responsabilidade para o CIS Caparaó, não
estão cumprindo com as exigências da Lei. Colocaram lâmpada fraca na
rua que ele mora, oportunamente parabenizou o Nobre Colega Carlos
Henrique pela preocupação. O Vereador Juarez Calixto da Silva,
manifestou com relação a solicitação dos professores, sendo que os
mesmos estão acobertado de razões. Em seguida o Vice Prefeito Eduardo
informou que a Secretária de Ação Social Eliz Regina, já estava tomando
providências com relação às Carteiras de Identidade. E Por fim O
Presidente Washington informou que a Secretaria da Cultura recebeu uma
VAN para os trabalhos da Secretária, e parabenizou o Prefeito João Batista
pela investidura e o Secretário Cesar Tomé pelos trabalhos realizado junto
a Secretaria. Encerrado os trabalhos o Senhor Presidente agradeceu a
presença dos presentes, dos ouvintes da Cultura FM e aos que
acompanharam pela Internet. Encerrou-se às dezesseis horas e cinco
minutos sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos
relacionados no início desta sessão, próxima sessão dia trinta de agosto às
quatorze horas . 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 nove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete.

