Ata da NONA Sessão Ordinária do (2º) segundo período da (2ª) segunda
Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (13) treze 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 do
Evangelho de São Lucas, capítulo seis versículo quarenta e três a quarenta
e cinco, proclamado pelo Vereador Eliezer Vieira Machado Filho. Em
seguida fez-se leitura da ata da sessão anterior, posta em discussão e
votação, aprovada pelos presentes com exceção do Vereador Dary Piloto
Coelho que se retirou por motivo de saúde. Após aprovação da ata, o
Senhor Presidente acolheu os presentes e ouvintes da Cultura FM, deu
seqüência à pauta, o Vereador Eliezer solicitou ao Senhor Presidente que
gostaria de no momento oportuno usar a palavra. Passou-se a leitura do
Convite da Policia Militar, para a solenidade de formatura do Curso de
Formação de Soldados-2017 a realizar-se no dia 15 de junho de 2018 às
dezenove horas em Manhuaçu – Minas Gerais. Continuando com a leitura
dos Pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
Parecer nº 5/2018 dos Vereadores Adir Fidelis de Oliveira e Paulo Antonio
Alves, opinando pela rejeição do Projeto de Lei nº 11/2018, pelos dois
itens. EDUCAÇÃO : reformar os antigos imóveis dos PSF’s para serem
usados para a educação infantil nos distritos de Roseiral, Humaitá,
Imbiruçu e Centenário. ESPORTE E LAZER: construir um estádio de
futebol na sede do município para atender melhor a demanda da população.
Foi Relator Vereador Paulo Antonio Alves. Fez-se leitura do Parecer nº
6/2018 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, onde o
Vereador Tarciso Correa de Oliveira, teve o Voto Vencido, opinou pela
aprovação do Projeto de Lei nº 11/2018. Após leitura dos Pareceres da
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, o Senhor
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Presidente solicitou leitura do Parecer do Assessor Jurídico desta Casa,
Doutor Itamar Rosa de Arruda. Onde o mesmo em sua conclusão aos olhos
da lei concluiu ao seu ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, pela viabilidade técnica do presente projeto de lei.
Em seguida o Vereador Adir Fidelis de Oliveira saudou os presentes e
ouvintes da Cultura FM, disse que iriam discutir e votar a LDO- Lei
Diretrizes Orçamentária, onde são apresentadas as prioridades do Poder
Executivo para o ano 2019. Continuou falando que ele juntamente com o
Nobre Colega Vereador Paulo faziam parte da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, estudaram o projeto e deram parecer
contra dois itens da LDO. O primeiro sobre Educação, que diz reformas
dos antigos PSFs para serem usados para educação infantil dos distritos, de
Imbiruçu, Humaitá, Roseiral e Centenário. Continuou dizendo que o
parecer deles foi contra porque já se encontravam reformado, e o de
Centenário estaria em reforma. Indagou ainda, porque priorizar este item,
ou será que iriam reformá-los novamente no próximo ano. A idéia seria que
colocasse outra prioridade no lugar. O segundo item é no Esporte e Lazer,
com relação a construção de um estádio de futebol na sede do município
para atender melhor a demanda da população.Também foram contra este
item, estão terminando um campo, que ainda não foi inaugurado, que vai
atender bem a demanda da população. A seu ver não era necessário
questionar o valor que seria destinado para a construção do estádio, é um
valor que poderia ser incluído nas prioridades do esporte. Concluiu que
foram contra os dois itens ora mencionados, não tem nada contra ao Projeto
de Lei da LDO. O Vereador Paulo Antonio Alves fez jus as palavras do
Nobre Colega Adir, para que todos ficassem sabendo, o campo já está
pronto, inclusive votaram na sessão anterior projeto de lei, para
denominação. Perguntou por que outro campo, sendo que não tem nem o
local, tem outras prioridades. Continuando o Presidente Washington
direcionou aos Nobres Colegas Vereadores Adir e Paulo, disse que, a título
de esclarecimento, para que as pessoas pudessem entender o que estava
acontecendo. Quando se dizia da Lei Diretriz Orçamentária, se tratava
exclusivamente do Orçamento do município. Continuou explicando quanto
a previsão que está sendo gasta, gostaria de clarear para todos, inclusive
para os Vereadores Paulo e Adir que está tendo um corte de
aproximadamente quatro milhões de reais no orçamento, e perguntou se
eles tinham consciência do que fizeram quando priorizaram Humaitá,
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Imbiruçu, Centenário e Roseiral, e a questão do campo da cidade também,
quando se tratou da educação e do esporte. Continuou dizendo que não
conseguia entender qual seria a prioridade do colega Adir. Ao mesmo
tempo em que votaram contra o projeto, colocou duas prioridades para o
distrito dele. E disse para os Nobres Vereadores que eles haviam, lesado os
distritos vizinhos. Gostaria de entender como dariam um corte de quatro
milhões no orçamento municipal tirando a possibilidade igual a que os
Nobres Vereadores disseram – que já foram reformados. Não foram as
reformas que o preocupava. O que o preocupou foi o critério que usaram
para tirar do município, dos distritos vizinhos e indicar para o distrito do
Nobre Colega Adir. Com a palavra, a Vereadora Nelia Eterna, saudou os
presentes e ouvintes da Cultura FM, disse que havia verificado as emendas,
fêz jus as palavras do Senhor Presidente. Tinha dúvidas com relação às
emendas, porque no pleito anterior, mesmo existindo campo, ela havia
solicitado e aprovado nesta Casa, um estádio, e reforma para os PSFs de
Imbiruçu e Humaitá. Com certeza não poderia ficar contra uma solicitação
de sua autoria. Falou também de sua solicitação sobre crescer, iluminar,
colocar água no cemitério de Imbiruçu. Recentemente esteve junto a
deputados tentando arranjar Emenda para esta finalidade, porque fato se faz
necessário esta benfeitoria, inclusive melhorar o acesso de chegada do
cemitério. Diante os fatos disse que gostaria de saber como ficaria a
situação. O Presidente Washington disse que entendia a colocação da
Nobre Colega, mas precisavam voltar ao objetivo da discussão, que seria a
questão do parecer, já havia entendido a posição contrária dela. Com a
palavra o Vereador Adir disse que respeitava a opinião do Senhor
Presidente, mas eram necessários alguns esclarecimentos. Disse que não
havia entendido sobre o corte de quatro milhões, mencionado pelo
Presidente Washington. O Senhor Presidente perguntou para Vereador
Adir se ele sabia qual o valor do orçamento de 2017. Respondeu cinqüenta
e dois milhões e novecentos e noventa mil reais. Senhor Presidente
perguntou novamente, qual teria sido o orçamento aprovado para 2018.
Respondeu Vereador Adir que teria sido cinqüenta e sete milhões e
seiscentos mil reais. Neste momento o Senhor Presidente perguntou para o
Vereador Adir, se ele sabia das conseqüências ao rejeitar a Lei Diretrizes
Orçamentária. O Vereador Adir disse que não estava rejeitando a LDO.
Afirmou o Senhor Presidente que ele havia rejeitado sim. Novamente o
Vereador Adir disse que havia rejeitado dois itens e não a LDO. O Senhor
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Presidente numa breve discussão afirmou que a LDO teria ,um corte de
quatro milhões de reais e se o Nobre Vereador tinha consciência deste
corte. Continuou falando da necessidade da construção do estádio de
futebol, porque a seu entendimento, na atual conjuntura onde a droga está
alastrando, o esporte tem sido o caminho para ajudar os jovens, as famílias,
e que respeitava a opinião do Nobre Colega Adir. O Vereador Paulo, se
manifestou e disse que votaram contra dois itens da LDO, como havia
explicado o Colega Adir, os itens já estavam prontos. Neste momento o
Senhor Presidente disse que eles poderiam ter feito uma emenda
supressiva, não o fizeram favorecendo o objetivo deles. Continuou o
Senhor Presidente dizendo que tinha em mãos o parecer comprovando que
os dois Vereadores haviam sido contra a LDO, o que estava difícil para ele
e para os ouvintes entender. A seu entendimento quando não quiseram
fazer emendas suprimindo os dois itens, e opinaram pela rejeição da LDO,
talvez não entendessem o que queriam fazer, aí não seria com ele. Afirmou
o Vereador Paulo que não iria votar contra a LDO, sua posição foi contrária
a dois itens. O Senhor Presidente disse para o Nobre Vereador, que ele
havia feito uma coisa e estava discutindo outra, se desculpou pela
sinceridade. O Vereador Adir por mais uma vez, disse que estava
manifestando sua posição contrária a dois itens, sendo que os PSFs já
haviam sido reformados, poderia priorizar outros itens no lugar, como o
cemitério de Imbiruçu, que ele estaria apresentando a emenda no projeto a
seguir. E que estava apenas mudando as prioridades. Disse o Senhor
Presidente que os Nobres Vereadores entraram em contradição com o
parecer em discussão, isto tornou difícil o entendimento desta Casa e dos
ouvintes. O Vereador Eliezer disse que não estava entendendo a construção
de um estádio na sede, se já existia um campo, mais um construído
recentemente. Após longa discussão, o Senhor Presidente colocou o
Parecer nº 5/2018 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas em votação, votaram pela rejeição do Parecer os Vereadores Carlos
Henrique de Freitas Clemente, Nelia Eterna de Oliveira, Reinaldo Luiz de
Souza, Juarez Calixto da Silva, Malvina Quintão de Oliveira e Tarciso
Correa de Oliveira. Votaram pela aprovação do parecer os Vereadores
Paulo Antonio Alves, Eliezer Vieira Machado Filho e Adir Fidelis de
Oliveira. O parecer foi rejeitado pela maioria. Passou-se a Apresentação da
Conta do Exercício 2016 – Processo número 1012770 do Prefeito João
Batista Marçal Teixeira. Encaminhado para análise da Comissão de
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Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Continuando, passou-se a
reapresentação do Projeto de Lei nº 11/2018 que “Dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Mutum
para o exercício de 2019 e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal. Foi objeto de três emendas. O Vereador Paulo indagou ao
Senhor Presidente se seria votado em primeiro as emendas. Obteve resposta
que as emendas vêm em primeiro lugar. Apresentou-se a Emenda nº
1/2018-Aditiva, de autoria do Vereador Carlos Henrique de Freitas
Clemente. Após apresentação, o Vereador Carlos Henrique, detalhou
minuciosamente a necessidade da referida emenda. O Senhor Presidente
colocou a emenda em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Apresentou as duas emendas de autoria do Vereador Adir Fidelis de
Oliveira. Emenda nº 1 e 2/2018-Aditivas. O autor Vereador Adir
manifestou que as duas emendas são de extrema necessidade para
Imbiruçu. Considerou que a população cresceu, o muro do cemitério está
soterrado, não tem mais espaço. A benfeitoria neste cemitério é de suma
importância. E com relação a construção da ponte solicitada é de grande
valia para atender a população. O Senhor Presidente colocou as duas
emendas em votação, esclareceu que se houver empate ele votaria pelo
desempate. Votaram pela rejeição das duas emendas os Vereadores Nelia
Eterna de Oliveira, Juarez Calixto da Silva, Malvina Quintão de Oliveira e
Tarciso Correa de Oliveira. A emenda foi aprovada pelos Vereadores Paulo
Antonio Alves, Eliezer Vieira Machado Filho, Carlos Henrique de Freitas
Clemente, Reinaldo Luiz da Silva e Adir Fidelis de Oliveira. O Senhor
Presidente não votou, porque não houve empate. Continuando, o Senhor
Presidente disse que gostaria de fazer uma justificativa, o porquê de sua
posição contraria as emendas do Vereador Adir. O Nobre Vereador tirou
dos outros distritos para beneficiar a si próprios, cabe a ele, na condição de
Presidente defender os outros distritos. Seriam estas as razões que se
pudesse, votaria contra as duas emendas. O Vereador Adir Fidelis
justificou que é sua solicitação as benfeitorias do cemitério de Imbiruçu. A
Vereadora Nelia Eterna disse ao Senhor Presidente que na gestão anterior
havia feito a solicitação de benfeitorias para o cemitério de Imbiruçu,
apenas não realizado ainda, mas está em busca de Emenda Parlamentar
para regularizar a referida situação. Disse o Senhor Presidente que achava
muito justo, pois o Cemitério de Ocidente é tombado, eles tiveram esta
benfeitoria, através da Secretaria da Cultura. Disse ainda que não é contra
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a reforma do Cemitério, seria contra a forma que estaria sendo conduzido.
O Vereador Adir disse que entendia que havia ficado cinco a cinco e como
iria fazer para o desempate. Respondeu o Presidente Washington que não
havia dado empate, por isso ele não votou. Colocou o Projeto de Lei nº
11/2018 em discussão e votação única, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Neste momento, o Senhor Presidente estava passando mal,
pediu licença, para o Vice Presidente Tarciso Correa assumir os trabalhos.
O Presidente em exercício Vereador Tarciso, conduziu os trabalhos,
conforme contido na pauta foi retirado o Pedido de Providência de autoria
do Vereador Dary Piloto Coelho, porque ele havia se retirado no inicio
desta sessão, motivo de estar passando mal. Fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Carlos Henrique de Freitas Clemente,
solicitando “limpar as ruas da Vila do Distrito de Humaitá que possuem
calçamento com caminhão pipa e capinar e tirar entulhos das que não são
pavimentadas”, o autor Vereador Carlos, saudou os presentes e ouvintes da
Cultura FM, explicou minuciosamente a necessidade de sua solicitação,
para o povo de Humaitá. Por ocasião das chuvas as ruas ficaram cheias de
lama, que se transformou em poeira, incomodando os moradores e
comércios. Visou a necessidade de que as ruas não pavimentadas fossem
beneficiadas com capina e retirada de entulhos. Após discussão, em vista
de não haver nada mais a discutir, colocou o pedido em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Fez-se leitura de dois Pedidos de
Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho
solicitando “regular o transito proibindo o tráfego de veículos automotor na
Rua Doutor João Luis Alves aos domingos das 6h às 12h no local de
funcionamento da feira”, e “realizar reforma geral nos banheiros públicos
da Praça Raul Soares em caráter emergencial”, o autor Vereador Eliezer
alencou a importância de suas solicitações para a população. Com relação
ao trânsito na Rua Doutor João Luiz Alves se faz necessário que aos
domingos no período de funcionamento da feirinha, onde os produtores
vendem seus produtos, seja regulamentado. Porque torna inviável o transito
de veículos neste período. Disse ainda da necessidade de que seja revisto a
reforma geral nos banheiros da pracinha onde funciona a feirinha nas sextas
feiras, porque da forma precária em que se encontra não tem como as
pessoas usarem. Contou com o apoio dos Colegas na aprovação, e do
Executivo na execução em caráter emergencial. Não havendo nada mais a
discutir, colocou os dois pedidos em votação, aprovados pelos presentes
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com direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados, a palavra foi dada ao
Vereador Juarez Calixto da Silva que saudou os presentes e ouvintes da
Cultura FM, disse que teria quatro reclamações para fazer oriundas do
povo, que não vê necessidade de protocolar nesta Casa, porque são
problemas que o Executivo e o Secretário de Obras conhecem. O povo
cobra do Vereador, muitas das vezes pensa que estamos de braços
cruzados. Disse que cobra freqüentemente do Secretário de Obras, às vezes
não acontece como eles gostariam. Foram as reclamações: Uma estrada que
liga a principal de Roseiral, passando pela Palha Branca e saindo no Zé
Luiz, o Tito, passando pelo sítio do Cacau e do Robertinho, é uma estrada
problemática, se encontra esquecida, abandonada. A segunda é a mesma
estrada ligando a estrada do Roseiral, passando pela Vala da Batata, em
péssimas condições. Outra solicitação é com relação a Rua Celso Costa,
perto da Escola do Cantinho do Céu. O asfalto está esburacado, as casas
foram construídas na beirinha da rua, a situação está caótica, trata-se de rua
movimentada, está próxima da escola, e a outra solicitação que ficou
sabendo recentemente , esteve no local e mostrou sua indignação. Fica na
Rua Artur Lobato entroncamento com a Rua Zico Costa, disse que existe
um bueiro com manilha 060, que coleta toda a água de chuva do bairro.
Este bueiro passa no lote de um cidadão e deságua no rio. Esteve no local,
pode conferir o fato acontecido. O cidadão foi dentro deste lote, quebrou a
manilha e encheu de brita e entulho, acabando com a saída da água. Sua
preocupação é se vir um temporal repentino, como fica a situação do povo
daquele bairro. Viu a atitude do cidadão, como um caso de policia. Diante
os fatos solicitou ao Prefeito com o Secretário de Obras que olhasse a
situação com urgência e encerrou sua fala agradecido. O Presidente em
exercício Vereador Tarciso, manifestou com base na fala do Vereador
Juarez, disse que seriam os Secretários de Obra e Cidade e aproveitou a
oportunidade disse que ficou doente, fez algumas solicitações com o
Secretário Lenir e Prefeito Marçal, faz em media 90 dias que ficaram
esquecidas, como São Roque, perto do Marquinho Moraes, a situação
precisa ser revista. Continuando o Vereador Reinaldo Luiz disse que
ninguém sabe das máquinas, o povo vem ao longo dos dias cobrando, este
está sendo o pior ano. O Vereador Carlos Henrique, saudou a todos e
expôs a reivindicação com relação ao fornecimento de água em Humaitá.
Vimos nesta Casa a situação de Centenário em sessões anteriores. Humaitá
não está tendo má gestão, a bomba está funcionando. Pediu atenção para a
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maneira que está sendo administrado pelo responsável. Disse que já havia
conversado com a referida pessoa com o intuito de melhorar o
abastecimento para todos. O cidadão disse que não recebe horas extras para
fazer o serviço da forma que lhe fora sugerido. Na parte mais alta não está
indo água. Fui procurado por moradores, disse que conversaria nesta Casa.
Considerou ainda, que tem como fazer o serviço da água sem necessidade
de receber horas extras, basta fechar o registro de uma parte e abrir para
outra parte. Porque ele está abrindo os dois registros ao mesmo tempo. A
água fica fraca, só abastece a parte baixa. Lamentou-se ter que tratar deste
assunto em plenário, pois se tivesse bom senso tudo seria resolvido. Sua
conduta não é ter atrito com ninguém, como tem atuado nesta Casa.
Continuou dizendo que apesar dos cientistas falarem que vai chegar um dia
em que não vai ter água, ele confia num Deus todo Poderoso. É preciso ter
gestão da distribuição da água, para que chegue a todas as casas.
Continuando o Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, com base na fala
do Nobre Colega Juarez Calixto, onde citou próximo ao Marcão, por duas
vezes ele gravou e postou, o local está uma vergonha e perigoso. As casas
não têm calçadas para as pessoas passarem, o asfalto se desfez. Com
relação ao Marquinho Moraes, já foi votado nesta Casa para manilhar com
manilha 060, levantar um pouco a estrada para resolver o problema,
infelizmente nada foi feito. Conforme havia solicitado a fala anteriormente,
sua manifestação foi com relação ao Córrego próximo a sua casa. Foi
aprovado pedido para manilhar, as chuvas amenizaram, visou à necessidade
de aproveitar o momento oportuno. Final do ano vem às chuvas novamente.
Falou ainda da solicitação dos moradores, próximo ao cemitério, escavaram
uma terra é preciso ser retirada, se chover a terra vai escoar para suas casas.
Com relação ao muro do cemitério, expôs a necessidade de que fosse
construído, uma vez que foi aprovado, espera que o Prefeito inicie o mais
breve possível porque em alguns locais o caixão está quase descoberto. O
Presidente em exercício Vereador Tarciso, com base nas considerações de
cada Vereador, manifestou o desejo que fossem solucionados o mais breve
possível, disse que o Convênio para construção do muro do cemitério já
havia sido assinado no dia 21 de maio. Depois de mais de vinte e três anos
de existência do Cemitério da Paz, vai ser murado, graças ao empenho de
todos. O Vereador Paulo Antonio, perguntou se ele sabia informar o valor
da verba. Obteve resposta que exatamente não, mas poderia olhar e trazer
na próxima sessão. Foi entregue para os Vereadores a pedido do Secretário
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Lenir, cópia dos empenhos onde adquiriram o material para solucionar o
problema da água em Centenário. Não havendo nada mais a discutir, o
Presidente em exercício, Tarciso Correa avisou que a próxima sessão seria
no dia 27 de junho, horário regimental. Chamada final, presente todos com
exceção do Vereador Dary Piloto Coelho que se retirou no início desta
sessão, por não se sentir bem. O Presidente Washington se encontrava
presente, apenas havia se recolhido por se sentir com dores fortes.
Encerrou-se às 15h57min, sob a proteção de Deus. 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 treze dias do mês de junho do ano dois mil e
dezoito.
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