Ata Sucinta da (1ª) primeira Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da
(3ª) terceira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Às quatorze horas e quinze minutos do dia
treze de fevereiro do ano dois mil e dezenove, reuniu-se no Plenário
Joaquim Teixeira Pinto da Câmara Municipal de Mutum, sito a Rua Dom
Cavati, 391, em Mutum Minas Gerais, presidida pelo Vereador Washington
Torres Hubner de Medeiros, Vice Presidida pela Vereadora Malvina
Quintão de Oliveira e Secretariada pelo Vereador Reinaldo Luiz da Silva.
De acordo com o Livro de Presenças compareceram os 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 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,
convidou a todos a se colocarem de pé, para ouvir a palavra de Deus,
Profeta Jeremias, capítulo um, versículo um a oito, proclamado pelo
Vereador Carlos Henrique de Freitas Clemente. Em seguida solicitou
leitura da ata da sessão anterior, que foi discutida e aprovada por todos sem
ressalvas. Após aprovação da ata, o Senhor Presidente acolheu os presentes
e ouvintes da Cultura FM, conduziu os trabalhos com a leitura dos
pareceres da Comissão em conjunto como seguem: Parecer nº 1/2019,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 36, de 17 de outubro de
2018, dois votos vencidos dos Vereadores Paulo Antonio Alves e Vereador
Eliezer Vieira Machado Filho, foi Relator Vereador Carlos Henrique de
Freitas Clemente. Parecer nº 2/2019, opinando pela aprovação do Projeto
de Lei nº 2, de 04 de janeiro de 2019, foi Relator Vereador Dary Piloto
Coelho. Parecer nº 4/2019, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 4,
de 14 de janeiro de 2019, com dois votos vencidos dos Vereadores Paulo
Antonio Alves e Eliezer Vieira Machado Filho, foi Relator Vereador
Tarciso Correa de Oliveira e Parecer nº 5/2019, opinando pela aprovação
do Projeto de Lei nº 5/2019, com dois votos vencidos dos Vereadores Paulo
Antonio Alves e Eliezer Vieira Machado Filho, foi Relator Vereador
Juarez Calixto da Silva. Concluída a leitura dos pareceres o Senhor
Presidente apresentou o Projeto de Lei nº 38, de 10 de dezembro de 2018
que “Autoriza dação em pagamento de imóvel municipal nos termos do art.
94, inciso I, alínea “c” da Lei Orgânica Municipal e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
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encaminhado para análise das Comissões Permanentes. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 1, de 03 de janeiro de 2019 que “Dispõe
sobre denominação de via pública urbana no município de Mutum – MG e
dá outras providências”, de autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira,
após apresentação, o Vereador Dary Piloto Coelho solicitou ao Senhor
Presidente que consultasse o Plenário em sua soberania a viabilidade de
dispensar o parecer no referido Projeto e passar a tramitar em regime de
urgência. Imediatamente todos deliberaram favoráveis. Informou o Senhor
Presidente que o mesmo retornaria a pauta no momento oportuno. De
acordo com as Normas Regimentais dois oradores se inscreveram para
usarem a Tribuna, tendo o Senhor Karone Marllus Rocha de Oliveira,
dispensado a palavra, passou-se para o Orador Osmar Teixeira, Secretário
Municipal da Saúde, para expor o assunto relacionado ao leilão dos carros
pertencentes à saúde. O mesmo explicou minuciosamente a real situação
dos veículos, para que todos entendessem o processo e a necessidade.
Oportunamente os Vereadores Paulo Antonio Alves, Dary Piloto Coelho,
Adir Fidelis de Oliveira, Nelia Eterna de Oliveira, Reinaldo Luiz da Silva,
Malvina Quintão de Oliveira e o Presidente Washington se manifestaram
com o intuito de sanar dúvidas, parabenizou o Senhor Secretário e
questionaram valores das peças super faturadas, podendo comprovar as
falas no áudio desta sessão. Nas considerações finais o Senhor Osmar,
agradeceu a parceria desta Casa, a oportunidade, convidou aos Nobres
Vereadores para estarem presente nas reuniões do Conselho da Saúde se
colocou à disposição. Seguindo com a Sessão, passaram-se as discussões e
votação dos projetos como seguem. Reapresentação do Projeto de Lei nº
36, de 17 de outubro de 2018 que “Autoriza o Poder Executivo alienar
bens móveis, mediante leilão público nos termos da Lei Federal nº 8.666/93
e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, posto em discussão e votação única. Votaram contra os
Vereadores Paulo Antonio Alves e Eliezer Vieira Machado Filho, os
demais votaram pela aprovação, exceto o Senhor Presidente que tem seu
voto minerva, o projeto foi aprovado com oito(8) votos favoráveis.
Reapresentação do Projeto de Lei nº 2, de 04 de janeiro de 2019 que
“Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em
situação que caracterize seu abandono em via pública e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência.
Posto em discussão e votação única, aprovado pelos presentes com direito
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ao voto. Continuando, reapresentou o Projeto de Lei nº 4, de 14 de janeiro
de 2019 que “Autoriza o Poder Executivo alienar bens móveis, mediante
leilão público nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
posto em discussão e votação única, votou contra os Vereadores Eliezer
Vieira Machado Filho e Paulo Antonio Alves, o projeto em discussão foi
aprovado com oito votos favoráveis, o Presidente não votou. Reapresentou
o Projeto de Lei nº 5/2019 que “Dispõe, nos termos do art. 37, X da
Constituição da República Federativa do Brasil, e § 4º do art. 35 da Lei
Orgânica Municipal, sobre a revisão geral dos subsídios dos Vereadores da
Câmara Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências”, autoria da Mesa Diretora em regime de urgência, posto em
discussão, o Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, se posicionou
contrario e tem disposição para devolver a diferença para a APAE, caso o
projeto fosse aprovado. Neste momento o Nobre Vereador Eliezer foi
convidado pelo Senhor Presidente a explicar, para todos, na revisão anual
anterior ele votou contra, e recebeu, deveria ter devolvido aos cofres uma
vez que foi contra. O Vereador Paulo Antonio Alves manifestou seu voto
contrário, alegando que a revisão é legal, para ele imoral, se o projeto for
aprovado, ele iria doar a diferença para uma entidade. O Vereador Adir
manifestou seu voto contrário. Os demais Vereadores manifestaram
favoráveis, porque estão sempre ajudando as pessoas. Mediante discussão o
Vereador Dary Piloto Coelho solicitou VISTA no Projeto de Lei nº 5/2019,
que foi concedida pela Presidência desta Casa. Durante a discussão do
referido Projeto, o Senhor Presidente de acordo com o Regimento Interno
desta Casa, convidou um cidadão que estava filmando os Vereadores com
seu celular, a parar a filmagem, ou teria que tomar providências. Em
seguida o Vereador Eliezer informou ao Senhor Presidente que havia
participado do Simpósio em Alto Caparaó, e neste evento foi informado
que a filmagem seria permitida sim. Também mencionou sobre as sessões
extraordinárias. Imediatamente o Presidente Washington disse ao Nobre
Vereador que estava triste com sua atitude por querer desfazer sua fala.
Mas que estava embasado no Regimento Interno desta Casa, e não admitia
que o Vereador subestimasse sua autoridade. Iria fazer valer o Regimento
desta Casa. A Vereadora Nelia Eterna solicitou ao Senhor Presidente que
consultasse a Soberania desta Casa no sentido de que a VISTA
prevalecesse até a próxima Sessão Ordinária dia vinte e sete de fevereiro.
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Todos manifestaram favoráveis. Prosseguiu com a Sessão, retomou o
Projeto de lei nº 1, de 03 de janeiro de 2019, apresentado anteriormente,
com dispensa de parecer, posto em discussão, o Senhor Presidente solicitou
leitura da justificativa, em seguida o autor Vereador Tarciso Correa, se
manifestou em defesa ao projeto de lei em discussão, por se tratar de
pessoa idônea, merecedora de reconhecimento. Os Vereadores Juarez
Calixto, Dary Piloto e Presidente Washington manifestaram apoio e
reconhecimento com o autor, reconhecendo o legado do homenageado.
Colocou o Projeto de lei em votação única, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Continuando o Senhor Presidente solicitou leitura de dois
Pedidos de Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado
Filho, solicitando “reformar ou reconstruir ponte de cimento ou madeira no
Córrego Cachoeirão, propriedade do Senhor Maurílio Moraes divisa com o
Senhor Ataíde” e “reformar ou reconstruir de cimento ou de madeira a
ponte localizada na localidade denominada Vala do Cedro, conhecida como
ponte do China Pontes”, o autor num breve comentário defendeu a
necessidade de ambas as pontes, sendo que a ponte do Cachoeirão se
encontrava pronta. Posto em votação, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria da Vereadora
Malvina Quintão de Oliveira, solicitando “realizar ações sugeridas no
projeto: Comemoração do Dia Internacional da mulher, que segue anexo”,
a autora Vereadora Malvina muito bem defendeu sua solicitação pela
relevância da mesma, obtendo o apoio da Nobre Colega Nelia Eterna. Posto
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira,
solicitando, “planar uma área para construção de campo de futebol society
no Córrego Rodrigues, comunidade dos Magalhães, propriedade do Senhor
José Magalhães”, o autor Vereador Tarciso Correa se manifestou em defesa
de sua solicitação, visando à necessidade da mesma para a comunidade.
Posto em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Passou-se
a leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Dary Piloto
Coelho, solicitando “reformar ou reconstruir com alargamento da ponte de
cimento localizada na propriedade da Senhora Luzia, estrada
intermunicipal que liga Mutum à Taparuba, com urgência”, o autor
Vereador Dary Piloto, em defesa à sua solicitação, visou à necessidade
urgente, para facilitar o acesso. Posto em votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. E leitura do Pedido de Providência de autoria da
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Vereadora Nelia Eterna de Oliveira, solicitando “No Córrego Boa
Esperança, Distrito de Imbiruçu: - reformar bueiro localizado, propriedade
do Senhor Chico Láu e construir caixa seca próximo a este local; e –
desobstruir bueiro na propriedade da Senhora Lucimar Alexandrina”, a
autora Vereadora Nelia Eterna, manifestou a necessidade da execução de
sua solicitação, para facilitar o tráfego. Posto em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Conforme contido na pauta, o Vereador Adir
Fidelis de Oliveira retirou de pauta sua solicitação. Esgotado os assuntos
pautados, nas considerações finais pronunciou com anuência do Plenário os
Vereadores: Reinaldo Luiz da Silva, Dary Piloto Coelho, Eliezer Vieira
Machado Filho, Juarez Calixto da Silva, Adir Fidelis de Oliveira e o
Presidente Washington que agradeceu a presença de todos e ouvintes da
Cultura FM, informou que a próxima Sessão Ordinária da Câmara seria no
dia vinte e sete de fevereiro do corrente ano, horário regimental, e ainda,
que se encontrava na Secretaria da Câmara Municipal o áudio na íntegra da
presente sessão e na página da Internet www.camaramutum.mg.gov.br.
Não havendo nada mais a discutir solicitou que se fizesse a chamada final,
presentes todos relacionados no início desta sessão. Encerrou-se às
16h15min, sob a proteção de Deus. E eu Reinaldo Luiz da Silva, Secretário
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 fevereiro do ano dois mil e dezenove.
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