Ata da sexta Sessão Ordinária do (2º) segundo período da (2ª) segunda
Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (25) vinte e cinco dias do mês de abril do ano
dois mil e dezoito, às (14) quatorze horas e (15) quinze minutos, reuniu-se
no Plenário Joaquim Teixeira Pinto da Câmara Municipal de Mutum, sito a
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 da Primeira
Carta de São Pedro, capítulo três, versículo dezoito, proclamado pela
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira. Em seguida fez-se leitura da ata
da sessão anterior, posta em discussão e votação, aprovada por
unanimidade. Após aprovação da ata, o Senhor Presidente acolheu os
presentes e ouvintes da Cultura FM, deu seqüência à pauta, em seguida o
Vereador Juarez Calixto da Silva, solicitou a Presidência desta Casa que
consultasse o Plenário em sua soberania a viabilidade de incluir na ordem
do dia o Projeto de Lei nº 10, de 24 de abril de 2018, devido sua urgência,
imediatamente o Senhor Presidente indagou o Plenário, todos manifestaram
favoráveis. A Sessão ficou suspensa por cinco minutos para que os
Senhores Vereadores conhecessem a referida matéria. De volta à sala das
sessões, o Senhor Presidente deu seqüência à pauta, apresentou o Projeto de
Lei nº 10 de 24 de abril de 2018 que “Autoriza a abertura de créditos
especiais ao orçamento geral do município no valor de R$ 1.351.000,00 e
dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, após apresentação o Vereador Juarez Calixto da Silva solicitou ao
Presidente Washington que consultasse os Nobres Vereadores a viabilidade
de dispensar o Parecer na referida matéria e votá-la nesta sessão, face a sua
urgência. Mediante solicitação, o Senhor Presidente, indagou ao Plenário,
todos manifestaram favoráveis. A presente matéria retomaria em plenário
no momento oportuno. Inscreveu-se regimentalmente o Senhor Ronildo
Hubner de Freitas, para expor o assunto relacionado ao artigo 5º da
Constituição Federal, que trata de um ato democrático. Senhor Ronildo

iniciou sua fala saudando os presentes, e ouvintes da Cultura FM, em suas
palavras manifestou sua tristeza com a atual situação do país, clima político
desde 2015. Justificou que não era filiado ao Partido dos Trabalhadores,
não participaria de manifestações. Diante a atual situação do país não
poderia deixar de registrar sua indignação. Golpe da ex Presidente Dilma e
prisão do ex Presidente Lula. Em suas palavras fez um breve apanhado do
governo de Lula de seus programas implantados em favor dos menos
favorecidos, programas estes de inclusão social, por isso ele é um dos
maiores lideres do mundo e o maior do Brasil. Lamentou a prisão injusta e
fraudulenta de Lula em um breve desabafo. Conforme costume da Casa, o
Senhor Presidente passou a palavra para os Senhores Vereadores. O
Vereador Eliezer disse para o Senhor Ronildo que concordava em parte
com suas palavras, já havia votado em Lula, atualmente não votaria mais,
não é partidarista. Continuou dizendo que a única pessoa que Lula havia
tirado da miséria teria sido seu filho, que havia se tornado um dos mais
ricos do país, não acredita que o Juiz Sergio Moro agiu sem provas. Prá ele
a lei está acima de todos e Deus acima de tudo. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou que as falas não se tornassem um debate, porque não
era o momento. A Vereadora Nelia Eterna, parabenizou o Senhor Ronildo
pelos conhecimentos, fez suas a palavras pronunciadas por ele. Nas
considerações finais, o Senhor Ronildo agradeceu as palavras da Vereadora
Nelia e disse para o Vereador Eliezer, que o Lula não era Jesus Cristo, mas
era iluminado por Ele, devido sua luta e muito fez pelo país. Falou de sua
mansidão no ato de sua prisão, acalmando seus eleitores. Disse ainda para o
Vereador Eliezer que ele estava mal informado quando disse que ninguém
havia saído da pobreza, era para ele comprovar no ponto de ônibus que sai
para a faculdade em Manhuaçu e ver os benefícios de Lula. O Vereador
Eliezer solicitou a palavra, o Senhor Presidente cortou a fala porque estava
se tornando debate, se desculpou e prosseguiu com a pauta. Retomou o
Projeto de Lei nº 10 de 24 de abril de 2018, apresentado no início desta
sessão, com dispensa de parecer, posto em discussão, o Vereador Eliezer
disse que seria favorável ao Projeto no valor de R$ 1.351.000,00, a quantia
já estava em caixa, esperava que de fato fosse utilizado para adquirir
medicamentos, iria fiscalizar. Em seguida o Presidente Washington,
explicou minuciosamente todo o processo para que os presentes e ouvintes
ficassem informados do motivo da urgência do Projeto de Lei em discussão
e onde seria gasto o valor, não havendo nada mais a discutir, colocou o

Projeto de Lei em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Seguindo com a pauta, passou-se a apresentação das proposições
como seguem. Fez-se leitura do Pedido de Providencia de autoria dos
Vereadores Reinaldo Luiz da Silva e Adir Fidelis de Oliveira, solicitando
“cascalhamento na estrada que inicia no trevo do Borjão, MG 108, se
estendendo até a serra de pedra”, o autor Vereador Reinaldo Luiz,
manifestou em defesa à sua solicitação, por ser de grande valia para os que
transitam pela referida localidade. O autor Vereador Adir Fidelis agradeceu
o Nobre Colega pela parceria, considerou a necessidade das benfeitorias
serem de grande valia, sobretudo porque está iniciando o período das
colheitas. Não havendo nada mais a discutir, colocou o pedido em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leu o pedido de providência
de autoria dos Vereadores Juarez Calixto da Silva e Washington Torres
Hubner de Medeiros, solicitando “reformar ou construir novo corrimão na
ponte sobre o Rio José Pedro, na vila do Distrito de Centenário, saída para
Pocrane/MG”, o autor Vereador Juarez Calixto, no uso da palavra
manifestou no sentido de mostrar a necessidade da referida benfeitoria para
o povo. O Vereador Dary Piloto disse ser conhecedor da realidade e
necessidade, manifestou seu apoio. Em seguida o autor Vereador
Washington manifestou sua satisfação e reafirmou a necessidade conforme
palavras dos Nobres Colegas. Colocou o pedido em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Leram os dois pedidos de providência
de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, solicitando
“construir/instalar telhado/estrutura metálica, na área fronteiriça à Capela
Velório Municipal Agenor Benigno Teixeira” e “patrolar e cascalhar a
serra conhecida como serra do Jaconias no Córrego Santa Luzia”, o autor
Vereador Eliezer se manifestou em defesa das duas solicitações, na
primeira viu-se a necessidade de uma cobertura na frente da Capela
Velório, para proporcionar conforto as pessoas que estão no velório, não
ficarem exposta ao sol e chuva. Na segunda solicitação a benfeitoria se faz
necessária, uma vez que a referida localidade se encontra em péssimas
condições, devido às chuvas, solicitou providências urgentes. Após
discussão, o Senhor Presidente colocou os dois pedidos em votação,
aprovados pelos presentes com direito ao voto. Continuando, passou-se a
leitura do Pedido de Providência de autoria da Vereadora Malvina Quintão
de Oliveira solicitando “realizar obras de urbanização e paisagismo na
margem da lagoa localizada no interior da Praça de eventos João da Costa

Oliveira(parque de exposições) em nossa cidade”, a autora Vereadora
Malvina, saudou os presentes, manifestou em defesa a presente solicitação,
por ser de grande valia, proporcionará vida a lagoa colaborará com a
natureza, tornando a localidade mais agradável e bonita. Após discussão,
colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria da Vereadora
Nelia Eterna de Oliveira, solicitando “patrolar as estradas principais e
secundárias dos Córregos Novo Horizonte, Cachoeira Alta, Caracol e saída
para Jatair no distrito de Imbiruçu; limpar as caixas secas e retocar os
bueiros destas vias”, a autora Vereadora Nelia manifestou a necessidade de
sua solicitação para os moradores da referida localidade, uma vez que se
aproxima a colheita do café, pelo local passa transporte escolar e vários
outros veículos. Oportunamente agradeceu ao Prefeito João Batista pela
realização do calçamento em Imbiruçu. Colocou o pedido de providência
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Continuando
fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria dos vereadores Adir
Fidelis de Oliveira, Carlos Henrique de Freitas Clemente, Eliezer Vieira
Machado Filho e Paulo Antonio Alves, solicitando “criar em nosso
município o ‘cartão vale compra’ para servidores municipais que recebem
um salário mínimo”, o autor Vereador Adir disse que sua solicitação se deu
com o objetivo de fortalecer a economia do município com a criação de um
cartão Vale Compra no valor de R$ 150,00(cento e cinqüenta reais), os
Vereadores estavam fazendo sua parte, caberia ao Executivo criar o Cartão
e regulamentar através de lei. O autor Vereador Carlos Henrique agradeceu
a parceria e disse que a partir da aprovação, tem disposição para diálogo
com o Prefeito e Secretário da Fazenda a partir daí confeccionar Projeto de
Lei, considerou ainda que cinqüenta por cento dos funcionários se
enquadram no salário mínimo, a quantia só poderá ser gasta no município.
O autor Vereador Eliezer agradeceu a parceria espera que seja executado.
Neste momento Leonardo Gomes avisou que a sessão estava apenas sendo
gravada por falta de internet. Continuando passou a palavra para o
Vereador Paulo, que contou com a aprovação. Em seguida o Vereador Dary
Piloto Coelho disse que o pedido era importante, porem complicado, se
tiver como fazer, que se faça para todos. Não havendo nada mais a discutir,
colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. O Vereador Dary Piloto Coelho, solicitou a palavra pediu
providências para a estrada que dá acesso a Taparuba no trecho próximo

ao Senhor Elifas Laignier e outros, com dificuldades para transitar.
Solicitou providências da COPASA para Centenário, que se encontra sem
água há mais de um mês. Informou também que no Bronze próximo ao
Betinho e Ebinho está sem passagem, para as solicitações solicitou atenção
especial do Secretário de Obras. Também o Vereador Juarez Calixto disse
que havia estado em Centenário, de fato, ouviu o clamor do povo com
relação à falta da água, outra questão animais na rua, reforçou a
necessidade de que fossem tomadas providências. Com relação aos animais
na rua, disse o Vereador Dary que conhecia a situação, acontece há muito
tempo. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que os Nobres
Vereadores manifestassem nas considerações finais. Em seguida o
Vereador Juarez Calixto, Líder do Governo, justificou a ausência do
Prefeito João Batista nesta sessão, motivo de estar em viagem à Belo
Horizonte, recebendo caixas d’água para os lugares que ainda não tem. E
por fim fez-se leitura da Moção de Pêsames nº 4/2018 de autoria da
Vereadora Nelia Eterna e demais Vereadores consignando votos de pesar
pelo falecimento do Senhor José Teixeira, conhecido como Senhor José
Agenor, pai do Prefeito João Batista Marçal, ocorrido no dia 29 de março
do corrente ano, a autora Vereadora Nelia Eterna, manifestou saudando os
familiares que se encontravam presente, e disse que o Senhor Jose Agenor,
foi uma pessoa de fé, de caráter, soube ser um chefe de família, educou
seus filhos, deixou seu legado, foi um homem transparente em sua conduta.
Os Vereadores Dary Piloto, Paulo Antonio, Eliezer Vieira e o Presidente
Washington, manifestaram louvaram a iniciativa da Nobre Colega Nelia, de
fato Senhor José Agenor foi um homem digno de reconhecimento, pela sua
conduta, foi um homem honrado. Após discussão, colocou a Moção em
votação, aprovada pelos presentes com direito ao voto. A Vereadora autora,
Nelia Eterna foi convidada a entregar cópia da Moção para a senhora
Auduina, esposa do saudoso senhor José Agenor. Em seguida o Vereador
Eliezer solicitou ao Secretário responsável que providenciasse a placa
indicativa próxima ao Em Vida, ainda prestou informações, que esteve em
Centenário, viu a situação da água, colaborou com sugestões para resolver
os problemas. Também o Vereador Reinaldo manifestou a necessidade de
benfeitoria para sua região. Continuando o Vereador Juarez Calixto, em
nome da comunidade de Santa Efigênia, agradeceu ao Prefeito João Batista
pela água para ser distribuída nas caixas dos moradores. Em seguida o
Presidente Washington disse que também esteve em Centenário, viu a

situação da água, espera que em breve a situação seja resolvida. Não
havendo nada mais a discutir, o Senhor Presidente informou que a próxima
Sessão seria no dia 09 de maio do corrente ano, horário regimental.
Encerrou-se às 16h09m, 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 abril do corrente
ano.

