Ata da (12ª) décima segunda Sessão Ordinária do (2º) segundo período da
(2ª) segunda Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Aos (29) vinte e nove dias do mês de agosto
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 se São Marcos, capítulo quatro, versículo vinte e seis
a vinte e sete, proclamado pela Vereadora Malvina Quintão de Oliveira.
Em seguida fez-se leitura da ata da sessão anterior, posta em discussão, foi
aprovada sem ressalvas. Após aprovação da ata anterior o Senhor
Presidente prosseguiu com a sessão, acolheu os presentes, conforme livro
de registro de assinaturas e avisou para os presentes que naquele momento
a sessão não estaria sendo transmitida pela Rádio Cultura FM devido
alguns problemas técnicos, assim solucionado os problemas, continuaria a
transmissão normalmente. O Vereador Eliezer Vieira Machado Filho
solicitou que no momento oportuno gostaria de se manifestar. Continuando
com a pauta, o Senhor Presidente solicitou leitura dos pareceres da
Comissão em Conjunto como seguem. Parecer nº 3/2018, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei Municipal nº 23 de 26 de junho de 2018, foi
Relator Vereador Adir Fidelis de Oliveira. Parecer nº 4/2018, opinando
pela aprovação do Projeto de Lei Municipal nº 24 de 17 de julho de 2018,
foi relatora Vereadora Nelia Eterna de Oliveira. Parecer nº 5/2018,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 25/2018, foi Relator
Vereador Dary Piloto Coelho e Parecer nº 6/2018, opinando pela aprovação
do Projeto de Lei nº 26/2018, foi Relator Vereador Tarciso Correa de
Oliveira. Continuando passou-se leitura do Parecer Conclusivo dos
Vereadores Tarciso Correa de Oliveira e Adir Fidelis de Oliveira da
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, referente à
Prestação de Contas do ano 2016 – Processo 1012770 do Prefeito João
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Batista Marçal Teixeira. Sendo que o Vereador Tarciso Correa de Oliveira,
Presidente da Comissão, votou pela aprovação do Parecer do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, o Vereador Adir Fidelis de Oliveira
votou pela aprovação das Contas com as ressalvas feitas pela Conselheira
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Adriene Andrade às fls.
06/08. Em seguida fez-se leitura do Parecer do Vereador Paulo Antonio
Alves, sobre as Contas do ano de 2016, membro da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, concluiu em seu parecer pela rejeição das
contas ano 2016 do Prefeito João Batista Marçal Teixeira. Continuando
com a pauta, passaram-se as apresentações sem discussão das proposições
como seguem. Primeira apresentação do Projeto de Lei Municipal nº 27, de
08 de agosto de 2018 que “Altera a redação do art. 2º e do art. 3º da Lei
Municipal nº 831, de 28 de maio de 2014(Bolsa Auxilio Moradia e Bolsa
Auxilio Alimentação aos Participantes do Programa mais Médicos) e dá
outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, encaminhado para análise das comissões permanentes. Primeira
apresentação do Projeto de Lei Municipal nº 28, de 10 de agosto de 2018
que “Corrige erro material na Lei Municipal nº 980, de 12 de abril de 2018
e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, encaminhado para análise das comissões permanentes. Primeira
apresentação do Projeto de Lei Municipal nº 29, de 17 de agosto de 2018
que “Inclui § 3º ao art. 54 da Lei Municipal nº 013, de 30 de maio de 1985
disciplinando a preservação do patrimônio público cultural”, de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado para análise das
comissões permanentes. Continuando com a pauta, passou-se a primeira
apresentação do Projeto de Lei Municipal nº 31, de 17 de agosto de 2018
que “Dispõe sobre o apoio público ao circo itinerante instalado no
Município e da outras providencias” de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência, encaminhado para análise das comissões permanentes.
E finalizando apresentou o Projeto de Resolução nº 2/2018 que “Dispõe
sobre a previsão Orçamentária da Câmara Municipal de Mutum, Estado de
Minas Gerais, para o exercício de 2019” de autoria da Mesa Diretora,
encaminhado para análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada
de Contas. Continuando com a pauta, passou-se a reapresentação do
Projeto de Lei Municipal nº 23, de 26 de junho de 2018 que “Revoga a lei
959 de 11 de outubro de 2017, estabelece novos limites para a zona urbana
do distrito de Imbiruçu deste Município de Mutum – Estado de Minas
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Gerais e dá outras providencias”, de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência, posto em discussão e votação única, aprovado por
unanimidade. Reapresentação do Projeto de Lei Municipal nº 24, de 17 de
julho de 2018 que “Altera a Lei Municipal nº 867, de 14 de maio de 2015
na parte que dispõe” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, posto em discussão e votação única, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Reapresentação do Projeto de Lei nº 25/2018 que
“Denominar-se-á “Rua Domingos Ferreira Valadares”, a rua B, na Vila do
Distrito de Humaitá e dá outras providências” de autoria do Vereador
Carlos Henrique de Freitas Clemente em regime de urgência, posto em
discussão e votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Reapresentação do Projeto de Lei nº 26/2018 que “Denominar-se-á Rua
Geraldo Júlio Faustino”, o logradouro público que inicia na Rua José
Teixeira Neto e segue até a Praça Arlindo Batista(Bileu), na Vila do
Distrito de Roseiral e dá outras providências” de autoria do Vereador
Carlos Henrique de Freitas Clemente em regime de urgência. Posto em
discussão e votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Reapresentação da Prestação de Contas, exercício 2016, Processo número
1012770 do Prefeito João Batista Marçal Teixeira. O Senhor Presidente
colocou o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Geraisem
discussão, o Vereador Paulo Antonio Alves disse que não votaria pela
aprovação da conta em discussão por várias razões: obra superfaturada,
material adquirido acima do valor de mercado, diárias abusivas e outros. O
Senhor Presidente explicou para que todos entendessem, que estava em
discussão era o Parecer Prévio do Tribunal de Contas aprovando as Contas
de 2016. Continuando com a discussão, o Vereador Eliezer Vieira
Machado Filho, explicou o que ele pensava de aprovar uma Conta com
tantas irregularidades. Para ele Vereador que recebia do povo para
fiscalizar e denunciar irregularidades, votar a favor seria como se ele
tivesse dando um tapa na cara da sociedade. Parabenizou o Nobre Colega
Paulo, tem a mesma postura. Mesmo com a aprovação do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, seu voto será contra. Continuando o
Vereador Adir Fidelis de Oliveira, justificou que votaria favorável com as
ressalvas da Conselheira Adriene Andrade, conforme Parecer do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais. O Vereador Tarciso Correa de
Oliveira disse que estava se manifestando favorável a aprovação da referida
Conta como Vereador e Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e
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Tomada de Contas. Continuando com a discussão o Vereador Dary Piloto
Coelho disse que respeitava o voto contrário dos Nobres Colegas, mas
questionou as palavras do Nobre Vereador Eliezer, terem sido um tanto
pesadas, porque ele nunca havia batido na cara de ninguém, seu voto foi
com o Relator do Tribunal de Contas. Retrucou o Vereador Eliezer,
embasado no artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, onde cita que o
Vereador é inviolável, manteria seu voto contrario. Sua fala foi, se ele votar
em irregularidades seria como dar um tapa na cara da sociedade, daqueles
que pagam seu salário. O Vereador Dary disse que havia entendido sua
posição. A Vereadora Nelia Eterna também disse que nunca havia batido
na cara da sociedade com o seu voto favorável. Que às vezes uma fala
poderia ter dupla interpretação pediu que tomassem cuidado. Seu voto seria
favorável à aprovação. Em seguida o Presidente Washington falou que o
debate é importante, parabenizou as colocações dos Vereadores Dary Piloto
e Nelia Eterna, colocou a Conta do ano 2016 em votação, conforme Projeto
de Resolução nº 3/2018 que “Dispõe sobre a aprovação das Contas do
Prefeito Municipal de Mutum, relativas ao exercício de 2016, conforme
processo 1012770 do TCEMG”. Votaram SIM pela aprovação os
Vereadores: Adir Fidelis de Oliveira, Carlos Henrique de Freitas Clemente,
Dary Piloto Coelho, Juarez Calixto da Silva, Malvina Quintão de Oliveira,
Nelia Eterna de Oliveira, Reinaldo Luiz da Silva e Tarciso Correa de
Oliveira. Votaram NÃO pela rejeição os Vereadores Eliezer Vieira
Machado Filho e Paulo Antonio Alves. O Presidente Washington Torres
Hubner de Medeiros não votou. Deu seqüência à pauta com as discussões e
votações das proposições, como seguem. Fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria dos Vereadores Juarez Calixto da Silva e
Washington Torres Hubner de Medeiros solicitando “reformar a escola
municipal localizada no povoado de Santa Efigênia para atendimento
médico”, o autor Vereador Juarez Calixto da Silva muito bem expressou a
necessidade da presente solicitação. A restauração da escola serviria para o
atendimento médico. O Presidente Washington agradeceu a parceria e
colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores
Tarciso Correa de Oliveira e Malvina Quintão de Oliveira solicitando
“calçamento ou pavimentação asfáltica para a Rua Maria do Raul, Eli
Fonseca(restante) e demais ruas que ainda não foram contemplados com
este serviço na Vila Capitão Fonseca, em nossa cidade, exceto a Rua
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Mardro Batista e Zé do Raul”, o autor Vereador Tarciso Correa de Oliveira
manifestou sua satisfação, uma vez que o Executivo conseguiu a verba para
o calçamento das referidas ruas, proporcionando melhorias para os
moradores da referida localidade. A autora Vereadora Malvina agradeceu
ao Nobre Colega a parceria, disse sentir-se honrada com a oportunidade, o
povo da Vila Capitão Fonseca é merecedor desta obra. O Vereador Eliezer
Vieira Machado Filho parabenizou os autores pela feliz iniciativa, por se
tratar de obra valiosa. Não havendo nada mais a discutir, colocou o pedido
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Continuando
com a pauta, passou-se a leitura de dois Pedidos de Providência de autoria
do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, solicitando “construir ponte de
madeira ou cimento, o que melhor atender no Córrego Santa Luzia
propriedade do Senhor Edson Oliveira” e “Instalar manilhas e fazer aterro
na estrada localizada na propriedade do Senhor Géferson, filho do Jorge
Rodrigues, no Córrego Saracura”. O autor Vereador Eliezer manifestou a
necessidade de que fosse melhorado o acesso nas localidades mencionadas
nas referidas solicitações, externou os anseios dos moradores, contou com a
aprovação dos Nobres Colegas. Colocou os dois pedidos em votação,
aprovados pelos presentes com direito ao voto. Fez-se leitura do pedido de
Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna e demais Vereadores
solicitando “realizar manutenção no calçamento e na boca de lobo,
localizados no final da Rua Pedro Paulo em Imbiruçu, próximo ao posto de
gasolina”, a autora Vereadora Nelia Eterna manifestou em prol da
necessidade de sua solicitação, o calçamento foi realizado, porem devido as
chuvas, surgiram alguns transtornos, trata-se de local onde transitam
caminhões pesados. Oportunamente agradeceu ao Prefeito João Batista e o
Secretário de Obras Lenir pelas obras realizadas. Após discussão, colocou
o pedido de providência em votação, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Continuando, passou a leitura de dois pedidos de providência de
autoria do Vereador Reinaldo Luiz da Silva, solicitando “disponibilizar
aproximadamente 30 latões para a coleta do lixo na Vila do Distrito de
Ocidente” e “que seja disponibilizada aos usuários do PSF Ocidente uma
caixa para recolher reclamação e sugestão escrita quanto ao atendimento
recebido”, o autor Vereador Reinaldo se manifestou visando a necessidade
dos latões para coleta diária do lixo, também estava tendo muita
reclamação no PSF de Ocidente, devido estas reclamações a caixa de coleta
se faz necessário aos usuários. Em seguida o Presidente Washington
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parabenizou o Vereador Reinaldo no que se refere aos latões para coleta do
lixo, de fato, se faz necessário. Quanto ao PSF, discorda porque este
funciona muito bem, tem uma excelente equipe. Colocou os pedidos em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Continuando fez-se
leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Carlos Henrique
de Freitas Clemente, solicitando “restaurar as cabeceiras do bueiro da Rua
Nova na Vila do Distrito de Humaitá”, o autor Vereador Carlos explicou
minuciosamente a necessidade do bueiro que dá acesso a quarenta e cinco
residências em Humaitá. A Vereadora Nelia Eterna manifestou seu apoio
ao Nobre Colega, por conhecer a necessidade do mesmo. O Senhor
Presidente colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. E por fim fez-se leitura da Moção de Pêsames nº 8/2018 de
autoria do Vereador Dary Piloto Coelho e demais Vereadores em
solidariedade com os familiares do Senhor Joaquim Benedito Filho, cujo
passamento ocorreu no dia 4 do 08 do corrente ano. O autor Vereador Dary
Piloto Coelho emocionado manifestou seu apreço com os familiares, fez
breve relato da grandiosa pessoa que foi o Senhor Joaquim Benedito,
conhecido por Quinzim Lúcio, Mutum havia perdido um grande homem.
Os demais Vereadores, Eliezer, Tarciso Correa, Paulo, Nelia e o Presidente
Washington manifestaram, reconhecendo na pessoa do Senhor Joaquim,
um grande homem que construiu sua história, deixou seu legado. Após
discussão, colocou a Moção em votação, aprovada pelos presentes com
direito ao voto. Conforme solicitação, o Senhor Presidente passou a palavra
para o Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, o mesmo solicitou que
providências fossem tomadas com relação ao Córrego próximo a sua
residência e outros locais em que o esgoto desce a céu aberto, entulhos são
arremeçados no córrego, havia promessa de que o Prefeito iria canalizar o
córrego, até a presente data não fez. Informou que a solicitação teria sido
do Vereador Tarciso Correa, pediu-o que intercedesse junto ao Prefeito.
Considerou ainda sobre a cobrança da coleta do esgoto, que corre a céu
aberto. Em seguida o Vereador Tarciso Correa, confirmou que a solicitação
foi de sua autoria, a obra não havia sido realizada, por falta de recursos.
Quanto aos entulhos, as pessoas precisam entender que não é correto.
Informou ainda, das obras que estão sendo realizada na Vila Capitão
Fonseca, o muro do Cemitério da Paz, obra tão esperada há mais de vinte e
três anos. Oportunamente sugeriu ao Vereador Eliezer que fosse até seu
Deputado em busca de Emenda Parlamentar para a canalização do córrego
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mencionado por ele. O Vereador Eliezer disse que o povo espera a obra do
córrego morada da chácara há mais de trinta anos, o que não espera é a
chuva. Com relação ao muro do Cemitério, obra necessária, esperamos que
resolva a situação das terras que escoam até o córrego por ocasião das
chuvas. Continuando o Vereador Dary Piloto agradeceu ao Executivo
Municipal por ter atendido suas solicitações para Lajinha do Mutum, como
a limpeza da escola, mudar a caixa d’água para melhor distribuição. Deixou
recado para o Secretário da Saúde, o médico atende na igreja da Vala do
Batista, esta se encontra em reforma, solicitou que fosse olhada uma sala de
aula, tem duas, apenas uma está sendo usada. Facilitaria o atendimento das
comunidades que vão até o referido local. Solicitou ao Líder do Governo
que intercedesse junto ao Executivo e Secretário da Saúde. O Vereador
Juarez aproveitou a oportunidade, parabenizou os três atletas que
participaram de uma corrida em Guarapari – ES. São eles Augusto filho do
Beto Rocha(primeiro lugar), Marinalva filha da Dona Didi(primeiro lugar)
e Reinaldo do Córrego da Floresta(segundo lugar). Solicitou que o
Secretário do Esporte olhasse esta situação de maneira diferenciada. Em
nome da comunidade de Santa Maria agradeceu ao Prefeito João Batista e
Secretária da Educação Senhora Sandra Guter pela reforma da escola.
Agradeceu o Secretário Lenir por ter atendido o apelo dos moradores pela
estrada que liga Roseiral a Palha Branca, ficou muito boa. Os moradores da
Vala da Batata e Cachoeirão estão aguardando as máquinas. Esgotado os
assuntos pautados o Senhor Presidente informou que a próxima sessão seria
no dia (12/09) doze de setembro, horário regimental. Agradeceu a presença
de todos, se desculpou pelos transtornos técnicos no início desta sessão.
Encerrou-se às (15h58min) quinze horas e cinqüenta e oito minutos 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 nove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito.
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