Ata da Oitava Sessão Ordinária do (2º) segundo período da (2ª) segunda
Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (06) seis dias do mês de junho 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 Carta de
São Paulo aos Romanos, capítulo quinze versículo um a quatro,
proclamado pelo Vereador Paulo Antonio Alves. Em seguida fez-se leitura
da ata da sessão anterior, posta em discussão e votação, aprovada pelos
presentes. Após aprovação da ata, o Senhor Presidente acolheu os presentes
e informou que a presente sessão, aconteceria de acordo com o Calendário
desta Casa no dia 30/05/2018. Foi transferida pra a presente data em
virtude da greve dos caminhoneiros, faltou locomoção para os Vereadores
da zona rural. Prosseguindo, o Vereador Eliezer Vieira Machado Filho,
solicitou à Presidência desta Casa, que gostaria de no momento oportuno,
fazer uso da palavra. A solicitação foi aceita pelo Senhor Presidente. Na
seqüência fez-se leitura do Convite da Secretaria Municipal da Educação
para o II Seminário “Alfabetização” que acontecerá no dia 30 de junho de
2018 a partir das 7.30 horas, no Ginásio Poliesportivo Adolfo Pessoa. Com
a palavra o Vereador Eliezer Vieira saudou os presentes e ouvintes da
Cultura FM, disse que esteve visitando alguns locais, alguns moradores
pediu-o que fizesse algumas cobranças nesta Casa. . Esteve em Imbiruçu,
em Novo Horizonte, na zona cafeeira, estão abandonados, nesta época do
ano, com tantas dificuldades, caminhão quebrando devido a falta de
estrada, não tem como escoar a produção. Outra questão em Imburuçu é o
cemitério, já foi feito pedido pelo Nobre Colega Adir e aprovado, não foi
feito. O povo está reclamando porque não tem mais espaço, gostaria que o
Prefeito se dispusesse recursos o mais breve possível para que se construa
outro cemitério ou amplie o existente. Mencionou outra questão, o povo de

Imbiruçu está reclamando a necessidade de uma quadra, para lazer.
Concluiu o Vereador Eliezer que as reivindicações são do povo. Passou-se
a primeira apresentação do Projeto de Lei nº 13/2018 que “Denomina o
Campo de Futebol Cabo Avelino e dá outras providências” de autoria dos
Vereadores Tarciso Correa de Oliveira, Juarez Calixto da Silva e Dary
Piloto Coelho em regime de urgência, após apresentação, a Vereadora
Nelia Eterna, solicitou ao Senhor Presidente que consultasse o Plenário em
sua Soberania, a viabilidade de dispensar o parecer na presente matéria e
votá-la ainda nesta sessão. Em atenção à presente solicitação, o Senhor
Presidente indagou o Plenário, todos mantiveram de acordo. Passou-se a
discussão do projeto de lei, ora apresentado com dispensa de parecer. O
autor vereador Tarciso Correa, manifestou em reconhecimento à pessoa
agraciada. Cabo Avelino foi um desportista que se fez assiduamente
presente no esporte Veterano de Mutum, portanto foi merecedor deste
reconhecimento. O Vereador Dary Piloto, agradeceu o autor Vereador
Tarciso pela parceria, disse que seria uma obra pequena que homenageava
um grande homem, que sempre esteve no campo de futebol. Também o
Vereador Juarez Calixto, manifestou sua gratidão com o Nobre Colega
Tarciso pela parceria, fez jus as palavras dos Nobres Vereadores no que se
refere ao Senhor Cabo Avelino. A Vereadora Nelia parabenizou os autores
pela feliz iniciativa por se tratar de uma homenagem merecida e digna de
reconhecimento. Após discussão o Senhor Presidente colocou o projeto de
lei em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. O
Vereador Dary Piloto solicitou ao Senhor Presidente que no momento
oportuno gostaria de usar a palavra. Continuando com a pauta, passaram-se
as discussões e votações das proposições, como seguem: Apresentou dois
pedidos de providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira,
solicitando, “construir salas em cima da Policlínica para funcionamento do
anexo, vigilância epidemiológica e outros” e “viabilizar junto à operadora
responsável a possibilidade de instalação de telefone rural em pontos
estratégicos nos Córregos pertencentes aos Distritos de Imbiruçu, Humaitá,
Ocidente, Roseiral e Centenário, onde não possui sinal da vivo. E solicitar
da operadora vivo que atualize o sinal onde não está funcionando”, a autora
Vereadora Nelia Eterna, manifestou em defesa as duas solicitações. Falou
da necessidade de construir as salas em cima do bloco da Policlínica, com o
intuído de evitar gastos com aluguel e outros. Visou a necessidade de que o
sinal de telefonia na zona rural fosse de boa qualidade. Pediu que a situação

fosse olhada com muita atenção. Após discussão, colocou os dois pedidos
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se leitura
do Pedido de providência de autoria dos Vereadores Juarez Calixto da Silva
e Washington Torres Hubner de Medeiros, solicitando, “calçar ou asfaltar
a entrada para a creche municipal acesso via Parque de Exposições”, o
autor Vereador Juarez, detalhou minuciosamente a necessidade da
benfeitoria para a referida localidade de acesso a creche municipal, no
sentido de melhorar a passagem, contou com o apoio dos Nobres Colegas.
O Vereador Eliezer, disse ser conhecedor da situação, de fato se faz
necessário. Disse ainda que, em virtude de ser um ótimo local onde as
crianças são muito bem cuidadas, fica difícil encontrar vaga. Gostaria que o
espaço fosse estendido, com intuito que todos que precisassem fossem
atendidos. O autor Vereador Washington, louvou a iniciativa do Nobre
Colega, de fato se faz necessário melhorar a via de acesso, bem como
aumentar o espaço para atender a todos. Após discussão colocou o pedido
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Continuando,
passou-se a leitura de dois pedidos de providência de autoria do Vereador
Eliezer Vieira Machado Filho, solicitando “bater laje sobre estrutura da
ponte já existente no Córrego Santa Eliza, propriedade do Senhor
Chiquinho Carola” e “reformar as escolas municipais dos Córregos
Taquara e Cabeceira de Himalaia” o autor Vereador Eliezer disse que, as
duas solicitações são de extrema necessidade, de grande valia, trata-se de
localidade muito transitada. Em seguida o Vereador Reinaldo disse que no
setor de Ocidente, as máquinas estão trabalhando na recuperação das
estradas, em breve será concluído. Continuando o Vereador Dary Piloto
disse que conhecia muito bem a situação da ponte do Chiquinho Carola, já
havia solicitado melhorias para a referida ponte em legislaturas anteriores,
de fato se faz necessário. Após discussão, Senhor presidente colocou o
pedido de providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. E por fim fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria dos
Vereadores Tarciso Correa de Oliveira e demais Vereadores solicitando
“implantação de iluminação colonial nas seguintes localidades: Praça
Benedito Valadares, Avenida Antonio Carlos, Praça da Matriz e Trevo
saída para Lajinha MG”, o autor Vereador Tarciso teceu comentários com
base na referida solicitação. Enfatizou a qualidade da iluminação,
considerou ainda que a mesma embeleze nossa cidade. O Vereador Juarez
Calixto agradeceu a parceria e considerou que a rua com uma iluminação

de boa qualidade proporcionará mais segurança para o povo. Espera que
seja estendida até outras localidades, como a Praça da Feirinha. O Vereador
Eliezer, fez jus as palavras do Nobre Colega Juarez, com relação a praça da
feirinha. Disse ainda que os banheiros da referida localidade estão
precários, precisando ser reformado em caráter emergencial. A Vereadora
Nelia Eterna parabenizou a feliz iniciativa do autor, agradeceu à
administração pela grandiosa obra. Após discussão, o Senhor Presidente
colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Esgotado os assuntos da pauta, conforme solicitação, a
palavra foi dada ao Vereador Dary Piloto Coelho, que disse que teria cinco
itens para comentar, entre críticas e elogios. Primeiro disse ao Vereador
Eliezer que não esteve em Imbiruçu e não conhece a situação das estradas
da localidade. Mas esteve em Mata Fria e Ciriquite, as estradas estão um
tapete. Segundo, falou em nome do povo de Centenário, em especial dos
comerciantes. Sobre a ponte do Valdemar Scherre, as vigas estão
guardadas, estragando ao longo dos anos, o povo cobrando dos Vereadores,
o que torna difícil voltar a comunidade. Pediu ao Líder do Governo que
informasse a situação da ponte para o Executivo. No terceiro ponto falou da
Rua Inconfidência, ele vem ao longo dos anos solicitando quebra molas,
estes não acontecem, constroem para todo lado, menos para a rua que mora.
Considerou que a rua é longa, de um lado casas, do outro o muro do
cemitério, os veículos passam em alta velocidade, e a existência do
cruzamento, local perigoso. Continuou falando que as árvores têm mais de
quatro anos que não são podadas. Fala sempre com a empreiteira, não
fazem nada, as ruas estão ficando escuras, porque as lâmpadas nem
aparecem mais, nem mesmo às lâmpadas do cemitério aparecem. Em nome
dos moradores, solicitou ao Líder do Governo que intercedesse junto ao
Secretário da Cidade e este tomasse as providências necessárias. O quarto
item ele votou um projeto de lei nesta Casa, do qual apanharam muito,
fizemos emenda e aprovadas, infelizmente o Executivo da época desviou
tudo. Sua manifestação é com relação à COPASA, que está com um
descaso grande na cidade e, principalmente em Centenário. Tem quase três
meses que os moradores não tem água de qualidade, melhor dizendo, sem
nenhuma água. Estão colocando os Caminhões pipas, não é o suficiente. A
COPASA assumiu compromisso com o município, mas não está cumprindo
com a sua parte. Continuou dizendo que se ate na próxima semana a
situação não for resolvida, entrará com um requerimento nesta Casa, para

que o Executivo possa custear dos cofres públicos, o povo não pode pagar.
E por fim falou dos patrolamentos. Centenário ainda não teve maquinas
neste ano, como Santa Eliza, Vala do Batista e outros, também não teve.
Em seguida o Presidente Washington disse para o Vereador Dary Piloto
que ele já havia solicitado ao Assessor desta Casa que oficiasse a
COPASA, contendo assinatura de todos os Vereadores em buscar solução
para o povo de Centenário num prazo de quinze dias, caso não obtenham
resposta, iriam acionar o Ministério Público em busca de solução.
Comentou ainda que em Ocidente o povo foi penalizado durante oito
meses sem água. Encerrou sua fala agradeceu ao Nobre Vereador pela
preocupação com o povo de Centenário. Em seguida o Vereador Dary
Piloto disse que havia se manifestado anteriormente sobre a referida
situação e protocolado nesta Casa, porque é necessário tomar providências
que se fizerem necessárias. Por mais uma vez o Presidente Washington
disse que iria oficiar a COPASA juntamente com os Nobres Colegas. O
Vereador Dary Piloto disse que a COPASA criou cargos novos, mas
infelizmente não está cumprindo com suas obrigações. Continuando o
Senhor Presidente passou a palavra para o Vereador Juarez Calixto da
Silva, que disse ser conhecedor da situação de Centenário, também vem ao
longo dos dias cobrando, inclusive já manifestou nesta Casa, podem contar
com ele. Em nome dos moradores do Bairro Jardim da Ponte agradeceu ao
Senhor Prefeito, ao Secretário da Cidade, Senhor Henrique, aos
funcionários públicos pela limpeza ocorrida no bairro, nunca havia sido tão
bem feita, como desta vez. Fez um apelo, no bairro não tem gari semanal,
pediu que fosse feito limpeza pelo menos uma vez por mês. O Vereador
Adir Fidelis em nome do povo de Imbiruçu, solicitou atenção para as
estradas, o povo não está tendo como retirar o café. Já comunicou com o
Secretário Lenir, este disse que não tinha previsão. Continuando a
Vereadora Nelia Eterna, também deixou seu recado para o Secretário Lenir
de uma situação ocorrida na região, que fica na divisa da sua propriedade,
de uma ponte que abriu uma cratera muito perigosa inesperadamente. Por
este local transita transporte escolar, já não tem como passar. Por mais uma
vez solicitou providências urgentes por que as crianças não podem ficar
sem aula. Em seguida o Vereador Carlos Henrique saudou a todos e disse
que a sessão foi de muitos pedidos, mas não poderia ficar de fora, pediu
atenção para sua comunidade de Humaitá. É conhecedor da extensão do
município e das demandas das estradas nesta época, considerou ainda a

paralisação dos caminhoneiros que afetou a situação também com
abastecimento de combustível. A comunidade de Humaitá tem disposição
para fazer parceria com o município para ajudar a escoar a produção do
café, em alguns córregos não está tendo como transportar, estão entrando
de enxada para facilitar a passagem. Solicitou ao Senhor Presidente com os
demais Colegas para conversarem com Prefeito e Secretário Lenir, sobre a
situação e ver a possibilidade de levar uma máquina até Humaitá. Disse
ainda se não tiver combustível eles estão dispostos a ajudar, para que façam
o básico, podendo assim escoar a produção. Pediu ao Presidente que
entrasse em contato com o Senhor Prefeito, o mais breve possível, porque
gostaria de levar uma resposta para a comunidade a qual representa. Em
seguida o Senhor Presidente parabenizou ao Vereador Carlos Henrique pela
sua conduta e parceria na comunidade a qual representa. Dará uma resposta
assim que tiver, porque ainda não havia conseguido se comunicar com o
Prefeito que estava em viagem para Belo Horizonte. Continuando o Senhor
Presidente disse que gostaria de fazer uma manifestação, com base na fala
do Vereador Carlos Henrique. Às vezes o Vereador se torna ponto de
referencia boa para os companheiros, e ruim para os adversários. Ele é
Vereador por dois mandatos, o Nobre Colega Dary é vereador por seis
mandatos, com certeza, ele tem mais experiência. Na qualidade de
Presidente desta Casa é procurado pelas pessoas, por diversos motivos,
como já foi mencionado pelo Vereador Carlos, por moradores de
Centenário, Ciriquite, Humaitá, Sede e outros. Recentemente foi
questionado devido a uma situação que aconteceu, ele também entrou na
questão, que se refere ao trabalho do Nobre Vereador Eliezer. Tem feito
um belo trabalho com seus vídeos, levantando as dificuldades do
município, cobrando onde necessita. Continuou dizendo que circulou nas
redes sociais, recentemente, foi público, um vídeo relacionado ao
combustível, o que implantou na sociedade uma desconfiança junto aos
empresários de nossa cidade, e daqueles que vieram de fora com relação ao
Legislativo. Quando o Nobre Colega questionou a questão do petróleo, não
tenho certeza se o Nobre Colega poderia ter feito este questionamento,
porque não citou o nome da empresa que estava adulterando o petróleo.
Comparou a situação da seguinte forma, como se uma pessoa dissesse, lá
na Câmara tem um vereador que é ladrão, todos os vereadores seriam
julgados, automaticamente, cada um iria pensar eu não sou. Mediante o
clamor dos empresários e até mesmo dos usuários, gostaria de saber se o

Nobre Colega poderia esclarecer qual a empresa que fraudou o
combustível, o município é digno de saber o que estaria acontecendo.
Passou a palavra para o Vereador Eliezer Vieira, aguardo a resposta. Disse
o Vereador Eliezer Vieira que procurou o rapaz citado como dono do carro
este não quis questionar qual foi o posto. Disse que juntamente com um
amigo foi até essa pessoa. Este disse, hô Lizerim, você gosta de gravar
vídeos. Olha essa situação, grava esse vídeo aqui. Estão tirando água de um
carro que foi abastecido em Mutum. Disse o Vereador Eliezer que gravou o
vídeo, porém o dono do veículo, não sabe se é por precaução, por medo,
não quis questionar o posto. Continuou dizendo que nesta data, alguém
escreveu pra ele que o carro nem era do referido rapaz. Disse o Vereador
Eliezer que o carro não é dele igual o triplex não é do Lula. O carro é dele
sim, por precaução, ele não quis questionar qual o posto. E se o carro fosse
dele, teria feito o boletim de ocorrência, o posto iria pagar pelo erro, ou
quem fraudou o posto, ou se foi caminhoneiro, quem quer que fosse iria
chegar nele. Falaram, abasteci em todos os postos não deu problema. A
gasolina e a água não se misturam, os primeiros carros são premiados, após
a água sair do fundo do tanque a gasolina vai sair normal, só vai pegar água
os primeiros carros, parte de água e parte de gasolina. Pessoas de
Centenário, não citará o nome, o procurou, disse que vai desmontar o carro,
e trazer o combustível, também não quis questionar o posto. Foi
questionado também em Centenário por um amigo que sempre trabalha nas
campanhas, o qual no momento, não vai citar nome sem autorização. O
dono do carro de Mutum não quis falar, é direito dele, não forçaria ele falar
o nome do posto. Agora se ele tiver peito e disser, eu vou com você no
posto que abasteci, você vai gravar lá comigo, ele estará à disposição. Só
que infelizmente o indivíduo não quis por precaução, não sabe o motivo, ou
se foi alguma represália, não o quis questionar, qual foi o posto que ele
abasteceu, só informou que foi em Mutum. A partir daí gravou o vídeo e
postou, não disse o nome do posto, porque não foi informado qual. Se
provar qual o posto, ele faz a matéria e divulga, traz a agência nacional do
petróleo, porque é representante do povo, tem que estar a disposição e ter
disposição de falar, mostrar e provar, tem que defender o povo. Por mais
uma vez disse que não tem como falar o nome do posto, porque quem
abasteceu e tem às demais informações é ele, apenas gravou um vídeo a
pedido de alguém que estava perto do carro. Infelizmente não tem como
citar qual o posto, mas, acredita se tem algum posto colocando água, não

sabe se tem, mas se existe, com esse vídeo, vão se precaver vai passar bons
anos sem colocar. Já foi divulgado, está chegando a trinta mil acessos, não
sabe se pôs ou deixar de por, filmou quem tirou a água do carro, agora não
tem como divulgar se veio de caminhão, de que forma ela chegou não tem
como. Com a palavra o Senhor Presidente perguntou ao Vereador Eliezer:
então o Senhor disse que, você não pode afirmar se tinha água. No vídeo o
Senhor afirmou sim, podemos comprovar. O senhor transfere a
responsabilidade para o dono do carro. Foi o Nobre Vereador que fez o
vídeo, postou na internet. Agora não tem conhecimento do que aconteceu.
Respondeu o Vereador Eliezer que sim. O Senhor Presidente perguntou se
ele transferia a responsabilidade para o dono do carro. Respondeu que
lógico. Por mais uma vez o Presidente indagou-o se ele não teria
conhecimento do que aconteceu. Obteve resposta que não teria
conhecimento. O Presidente Washington disse que estava bom, mas quem
havia feito as perguntas ficaria com a resposta. O Nobre Vereador fez o
vídeo, mas infelizmente não pode dar à informação necessária. Direcionou
aos ouvintes da Cultura FM com o intuito de informar a população de
esclarecer as desconfianças que foram geradas a partir da divulgação do
vídeo. Continuou dizendo que o empresário ficou abalado com a situação.
Considerou que moramos numa cidade pequena, onde todos se conhecem,
até mesmo pelo nome, pela infância. E ainda temos credibilidade para
receber empresário de outras cidades. Afirmou o Presidente que havia
entendido que o Nobre Vereador não tinha conhecimento dos fatos,
simplesmente postou o vídeo. Respondeu Eliezer que lhe foi pedido para
fazer o vídeo, ele fez. Foi questionado porque só aquele carro deu.
Explicou que não. Teve carro no Centenário e na ponte do asfalto também.
E afirmou que o combustível só tem água no fundo a parte de cima ele
bóia, podendo fazer o teste no posto, e em casa. O senhor Presidente
agradeceu a explanação do Vereador Eliezer. Concluiu o Vereador Eliezer
que estaria a disposição da população, ou de quem quer que seja. O
Vereador Reinaldo Luiz da Silva disse que devido o que foi exposto o
Nobre Colega está fazendo para aparecer, porque para fazer um vídeo
como o que foi divulgado, tem que saber qual posto, onde foi, para mostrar
para a população, desta forma ofendeu todos os postos da cidade, não tem
fundamento, como vai ficar a população. Continuou falando que não se
deve fazer um vídeo sem provas. Com a palavra o Vereador Eliezer disse
que estava atendendo um pedido de um popular, que estava ao lado do

carro, é a mesma coisa que alguém questionar. Olha gente éramos seis
vereadores, perdemos a presidência desta Casa para o outro lado que era
cinco vereadores. Eu não tenho como provar quem foi que votou contra.
Cabe a população entender a sua parte, ele fez e cumpre o que fez, está à
disposição. Não posso forçar o dono do carro a abrir a boca. Se ele se
dispuser a citar o nome, estará ao lado dessa pessoa. Disse o Vereador
Reinaldo, se não tem provas, não fizesse o vídeo. Respondeu o Vereador
Eliezer que é funcionário do povo. Neste momento o Presidente
Washington solicitou que evitasse o embate, o diálogo é saudável. Não
havendo nada mais a discutir, o Senhor Presidente encerrou a presente
sessão às 15h24m(quinze horas e vinte e quatro minutos), sob a proteção de
Deus. Informou que a próxima sessão seria no dia treze de junho do
corrente ano, horário regimental. Chamada final, presente todos
relacionados no início desta sessão. E eu, Malvina Quintão de Oliveira,
secretária, lavrei a ata, que após lida, e, se aprovada, deverá ser assinada
pelo Senhor Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira
Pinto, aos seis dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito.

