Ata Sucinta da (2ª) Segunda Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da
(3ª) terceira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. As quatorze horas e quinze minutos do dia
vinte e sete 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 pela Mesa Diretora
Presidente Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros, Vice
Presidente Vereadora Malvina Quintão de Oliveira e Secretário 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, Salmo vinte e três, proclamado pelo Vereador
Eliezer Vieira Machado Filho. Em seguida solicitou leitura da ata da sessão
anterior, que foi discutida e aprovada com a ressalva do Vereador Eliezer
Vieira Machado Filho onde foi mencionado que ele tem disposição para
devolver a diferença de seu subsídio para a APAE, acrescentou que seria a
diferença líquida, após descontado os impostos, em seguida a ata foi
aprovado pelos presentes. Após aprovação da ata, o Senhor Presidente
acolheu os presentes e ouvintes da Cultura FM, conduziu os trabalhos
solicitou leitura das correspondências como seguem. Ofício nº 016/2019 do
Prefeito João Batista Marçal Teixeira indicando o Vereador Juarez Calixto
da Silva para ser o Líder do Governo na Câmara Municipal para o Biênio
2019/2020. Ofício nº 06/2019 do Sindicato dos Trabalhadores, convidando
para as festividades do dia Internacional da Mulher no dia 09 de março do
corrente ano na Comunidade dos França, a partir das (13) treze horas, com
programação anexa. Passou-se a primeira apresentação do Projeto de Lei nº
6, de 21 de janeiro de 2019 que “Altera a redação do § 1º do art. 1º e do §
1º do art. 2º da Lei Municipal nº 978, de 12 de abril de 2018(Programa de
Recuperação Fiscal do Município de Mutum – REFIS) e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado para análise das Comissões Permanentes. Seguindo passou-se
a reapresentação do 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.
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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. A
presente matéria foi objeto de VISTA do Vereador Dary Piloto Coelho,
posto em discussão, o Vereador Dary Piloto se manifestou disse que estava
apto para votar em virtude da legalidade da matéria. Colocou o Projeto de
lei em votação, votaram pela rejeição do projeto os Vereadores Paulo
Antonio Alves, Eliezer Vieira Machado Filho e Adir Fidelis de Oliveira.
Votaram pela aprovação os Vereadores Carlos Henrique, Dary Piloto, Nelia
Eterna, Tarciso Correa, Juarez Calixto, Reinaldo Luiz e Malvina Quintão.
O Projeto de Lei nº 5/2019 foi aprovado com sete votos favoráveis. A
Vereadora Nelia Eterna justificou seu voto, uma vez que sua intenção seria
votar contra, por um lapso, votou favorável. O Senhor Presidente se
manifestou embasado no Regimento Interno, com o intuito de detalhar o
processo da votação. Informou também que a sessão não estava sendo
transmitida, por problemas com o provedor da Internet, assim que fosse
solucionado continuaria a transmissão pela Rádio Cultura FM. Prosseguiu
com a pauta passou-se a leitura de dois Pedidos de Providência de autoria
dos Vereadores Juarez Calixto da Silva e Washington Torres Hubner de
Medeiros solicitando “construir Praça de esporte e lazer na Praça da Bíblia
na Vila Fênix” e “construir trevo com acesso a MG 108 para o Córrego
Monte Sinaí”, os autores Vereadores Juarez Calixto e Washington
manifestaram a necessidade das duas solicitações para as referidas
localidades. Posto em votação, aprovadas pelos presentes com direito ao
voto. Fez-se leitura de dois Pedidos de Providência de autoria do Vereador
Reinaldo Luiz da Silva, solicitando “rever a situação da quadra de esportes
Gelson Ribeiro da Vila do Distrito de Ocidente, reformar, instalar
cobertura, iluminação e água na mesma” e “construir dois bueiros de
manilha na serra que dá acesso à carvoaria do Frederico, serra da Barra da
Taquara sentido serra do Nevital”, neste momento o Senhor Presidente
informou que a Rádio já havia voltado ao ar. O autor Vereador Reinaldo
manifestou a necessidade das duas solicitações para as localidades citadas,
posto em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se
leitura do Pedido de Providencia de autoria dos Vereadores Adir Fidelis de
Oliveira e Carlos Henrique de Freitas Clemente solicitando “construir
bueiro com manilha 040 no Córrego da Areia, propriedade do Senhor
Barbinha” e “Construir bueiro no Córrego Novo Horizonte com manilha
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0100, sítio do Senhor José Rodrigues Filho”, os autores Vereadores Adir e
Carlos Henrique se manifestaram alencando que a solicitação se fazia
necessária para atender as necessidades locais. Contaram com o apoio dos
Nobres Colegas e da administração, pediram que o Líder do Governo
intercedesse junto ao Chefe do Executivo. O Vereador Eliezer, manifestou
seu apoio e mencionou a situação crítica de uma ponte no Córrego da
Areia. A Vereadora Nelia Eterna manifestou apoio com os autores e cedeu
aparte para o Nobre Vereador Carlos Henrique. Que disse mediante fala do
Vereador Eliezer, que ele teria uma forma diferenciada de fazer política.
Aprendeu com seus pais a respeitar os direitos dos outros, gostaria também
que os seus fossem respeitados. Desde muito tempo estava em contato com
o Senhor Prefeito e Secretário Lenir em busca de uma solução para a ponte
mencionada pelo Nobre Colega, até a presente data não havia sido
contemplado. Sempre priorizou o diálogo e o respeito, gostaria também ser
respeitado pelos Colegas. Solicitou ao Senhor Presidente que intercedesse
junto ao Executivo no sentido de construir a ponte para facilitar o tráfego,
mesmo tendo ciência das dificuldades do município, solicitou também que
fosse olhada a situação de alguns professores que disseram que não
recebem desde dezembro. Em seguida o Presidente Washington deixou
claro, a dedicação e zelo do Vereador Carlos Henrique, sobretudo com sua
região. O Vereador Reinaldo também questionou as falas nas redes sociais
sobre o Cemitério de Ocidente, e que o mesmo se encontrava limpo, só não
fez antes por falta de pessoas para o serviço. Continuando o Vereador
Eliezer Vieira, disse que não havia citado nome do Colega Carlos e em
nome do povo de Ocidente agradeceu o serviço executado no Cemitério.
Colocou o Pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Seguiu com a leitura do Pedido de Providência de autoria do
Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, solicitando “denominar rua, praça
ou outra obra com o nome da Senhora Lourdes Louzano de Souza”, o autor
Vereador Eliezer se manifestou sobre a importância da referida solicitação,
por se tratar de pessoa merecedora desta homenagem. Colocou o pedido em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. E por fim fez-se
leitura da Moção de Pêsames nº 1/2019 de autoria do Vereador Eliezer
Vieira Machado Filho e demais Vereadores consignando voto de pesar com
a família da Senhora Lourdes Louzano de Souza, cujo passamento ocorreu
no dia cinco de fevereiro do corrente ano. O autor Vereador Eliezer
manifestou seu reconhecimento com a Senhora Lourdes por se tratar de
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pessoa que gozou de um vasto círculo de amizade e muito fez por todos
que privaram de sua amizade. Os demais Vereadores Dary Piloto, Tarciso
Correa reconheceram o mérito da moção. Posto em votação, aprovada
pelos presentes com direito ao voto. Nas considerações finais pronunciou
com anuência do plenário o Vereador Eliezer Vieira Machado Filho que
expôs o assunto que teria sido impedido pelo Assessor desta Câmara
Doutor Itamar de protocolar um ofício para o Prefeito Municipal,
solicitando informação da data que ele havia tirado o passaporte para os
Estados Unidos bem como a data do visto, uma vez que o mesmo havia
pronunciado na Tribuna desta Casa na sessão do dia vinte e dois de janeiro
deste ano(22/01/2019), com seu dinheiro pessoal. Continuou falando que
revendo os empenhos da Prefeitura constatou que o motorista do Prefeito
Senhor Juliano Fernandes Afonso teria ido ao Rio de Janeiro no carro
oficial do Gabinete do Prefeito no dia 05 de novembro de 2018 e recebeu
diária. Como representante do povo, gostaria de obter as datas para sanar
suas dúvidas, tais solicitações estaria embasadas no artigo 24, inciso XVIII
da Lei Orgânica. Conforme artigo 305 do Regimento Interno solicitou que
esta Casa convocasse o Senhor Juliano Fernandes Afonso para comparecer
na próxima Sessão para prestar esclarecimentos, caso o mesmo não pudesse
estar presente, que enviasse ofício assinado pelo mesmo, esclarecendo os
questionamentos: O que ele teria ido fazer no Rio de Janeiro no dia
05/11/2018 no carro oficial? Qual seria o motivo da viagem, e sob ordem
de quem? Se Pernoitou? Onde ficou? Se seria de interesse do município?
Concluiu sua fala ressaltando a decisão do Supremo Tribunal Federal no
que se refere ao direito de informação seja de interesse pessoal ou coletivo.
O Senhor Presidente detalhou minuciosamente sua fala, com intuito de que
todos entendessem que a vida pessoal do Prefeito não cabe a nós. Seria esta
a solicitação do Nobre Vereador nesta Casa, e não uma denúncia.
Pronunciou com anuência do Plenário o Vereador Adir Fidelis com a
reclamação sobre a rádio Cultura que sempre sai do ar, ou manifesta
problemas nas discussões polêmicas, se sentiu prejudicado perante a
sociedade. Imediatamente o Presidente Washington justificou que esta Casa
é transparente, pediu ao Vereador Adir e demais Vereadores que buscassem
informações junto à Rádio da atual situação de transmissão, depois usassem
o microfone desta Casa para esclarecer para a sociedade, e ainda estariam
ajudando esta Casa. O Líder do Governo Vereador Juarez Calixto da Silva
informou aos Vereadores Dary Piloto e Adir Fidelis que está aguardando
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resposta do Executivo para as solicitações feitas na sessão anterior. Quanto
a fala do Nobre Colega Eliezer, seria direito do Prefeito tirar seu
passaporte. Pronunciou o Vereador Reinaldo Luiz e pediu a todos que
trabalhassem pelo crescimento do município. A Vereadora Malvina
informou com relação ao pique de energia acontecido no percurso do dia, o
que poderia ter dificultado a transmissão da sessão. O Vereador Eliezer
informou que já teria estado na Rádio sobre as situações mencionadas pelo
Vereador Adir, suas duvidas foram esclarecidas. Informou também que o
forte odor exalado pelo Laticínio Porto Alegre se encontrava em processo
de correção. Nas considerações finais o Presidente Washington mencionou
que tem outra rádio em processo, se esta for mais abrangente fará parceria.
Informou que a próxima sessão seria no dia treze de março, horário
regimental, que se encontrava na Secretaria da Câmara o áudio na íntegra
da presente sessão, ou na pagina www.camaramutum.mg.gov.br. Encerrouse às (15h41m) quinze horas e quarenta e hum minutos sob a proteção de
Deus, chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão. 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 vinte e sete dias do mês
de fevereiro do ano dois mil e dezenove.
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