Ata Sucinta da (3ª) terceira 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 treze de
março 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,
Evangelho de São João, Capítulo seis, versículo trinta e cinco, proclamado
pela Vereadora Nélia Eterna de Oliveira. Em seguida solicitou leitura da
ata da sessão anterior, que foi discutida recebeu ressalva do Vereador Adir
Fidelis de Oliveira, onde se lê que ele sentia prejudicado com o problema
da transmissão pela Rádio nos momentos polêmicos, leia-se que ele pediu
que os responsáveis pela transmissão procurassem e resolvessem o
problema, em seguida a ata foi aprovada pelos presentes. Após aprovação,
o Senhor Presidente acolheu os presentes, conforme Livro de Assinaturas e
ouvintes da Cultura FM, conduziu os trabalhos, o Vereador Elizer solicitou
que no momento oportuno gostaria de fazer pronunciamento.
Imediatamente o Senhor Presidente solicitou que ele pautasse o assunto,
respondeu que seria a falta de medicamentos. Inscreveu-se
regimentalmente o Senhor Tenente Douglas Ramon Pimentel, para expor o
assunto relacionado à segurança pública. Com a palavra Tenente Douglas,
saudou os presentes, manifestou sua alegria com a oportunidade, detalhou a
real situação do município com relação aos homicídios, furtos, infrações,
apreensão de armas e outras situações, falou com satisfação do desempenho
de sua equipe, e dos trabalhos realizados no combate a criminalidade, bem
como sua redução de quase setenta por cento, neste ano, houve êxito com a
integração da Polícia Civil, neste baixo índice. Continuou falando da
necessidade desta Casa votar o reconhecimento do Conselho, desta forma
iriam receber incentivos do Judiciário, na oportunidade convidou a todos

para estarem presente na reunião do Conselho nesta data, contou com a
presença de todos. Nas Considerações, manifestou o Vereador Eliezer
Vieira, parabenizou o trabalho realizado pelo Tenente Douglas e sua
equipe. É a favor que o cidadão de bem, tenha uma arma, o trabalho da
polícia é reconhecido por ele. A Vereadora Nélia manifestou seu
reconhecimento com todos os integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil e
da atuação do Tenente Douglas em Imbiruçu. Referenciou a Polícia
Inteligente, Batalhão, que prestam grande serviço à segurança. Graças ao
trabalho árduo da Polícia três motos foram recuperadas, espera que as
outras sejam recuperadas também, manifestou seu apoio. Com relação ao
desarmamento ela parabenizou Tenente Douglas, porque quem sabe usar
arma, é a polícia, é treinado. O Vereador Adir parabenizou a atuação da
Polícia Militar em seu distrito de Imbiruçu, trouxe tranqüilidade e
segurança para todos. Manifestou o Vereador Carlos Henrique,
parabenizou a equipe da Polícia Militar pela atuação em Humaitá, como
muito tempo não se via, se colocou à disposição. O Vereador Reinaldo
parabenizou o trabalho da Policia Militar, disse que poderiam contar com
ele. E por fim o Presidente Washington deixou seu reconhecimento com o
trabalho do Tenente Douglas em curto tempo, bem como o sucesso de toda
sua equipe. Externou seu apoio aplausivo com toda equipe , disse que a
Casa teria as portas abertas. Nas considerações finais Tenente Douglas
agradeceu a todos pelo reconhecimento, justificou as colocações do
Vereador Carlos Henrique, disse ainda das autuações feitas, sobretudo no
período do carnaval. E ainda disse que os desafios seriam gigantes, mas
teriam o desejo de resolvê-los. Concluiu o Senhor Presidente que esta Casa
teria as portas abertas para colaborar com a polícia militar. Prosseguiu com
a sessão apresentou o Pedido de Providência de autoria dos Vereadores
Carlos Henrique de Freitas Clemente e Nélia Eterna de Oliveira,
solicitando “construir calçamento nas ruas: João Fernandes, Domingos
Ferreira Valadares (antiga rua B), José Manoel Torrente e Astolfo da
Silveira Gervásio, situadas na Vila do Distrito de Humaitá”, os autores
Vereadores Carlos Henrique e Nelia Eterna muito bem defenderam a
necessidade da solicitação para Humaitá. O Vereador Carlos Henrique
agradeceu o Prefeito João Batista por se lembrar de Humaitá, quatro ruas
seriam calçadas, tendo o apoio da Vereadora Nelia. O Vereador Reinaldo
parabenizou os autores e disse que Ocidente estava esquecido, não recebeu
calçamento em nenhuma rua, precisando de que fosse olhado com mais

carinho pelo Prefeito. O Vereador Dary Piloto disse tece críticas, mas sabe
agradecer. Agradeceu a administração pelo calçamento de duas ruas em
Centenário, também resolveram a situação da manilha. O Presidente
Washington disse que as palavras do Nobre Vereador Reinaldo estavam de
acordo com a realidade, Ocidente estava abandonado, solicitou ao Líder do
Governo que intercedesse junto à administração, parabenizou aos
Vereadores que estavam recebendo benfeitorias. Colocou o Pedido 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 a construção de campo de futebol society
no Córrego Encoberta, propriedade do Senhor Leanir de Oliveira”, o autor
Vereador Tarciso se manifestou visando as benfeitorias do campo society
para a localidade, proporcionaria lazer, obtendo o apoio da Nobre Colega
Vereadora Nelia Eterna. Oportunamente o Vereador Tarciso, agradeceu as
benfeitorias recebidas na comunidade de São Roque. Colocou o Pedido em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. O Presidente
Washington se desculpou com a senhora Mariuza, pelos transtornos
causados com escada, o acesso de cadeirante se torna difícil. Passou-se a
leitura da Moção de Reconhecimento nº 2/2019 de autoria do Vereador
Adir Fidelis de Oliveira e demais Vereadores em reconhecimento com a
Senhora Mariuza Teófilo Campos Lopes pela trajetória de vida exemplar.
O autor Vereador Adir manifestou sua gratidão com a oportunidade de
homenagear uma pessoa exemplar, dedicada, religiosa, exímia professora,
tem um legado invejável. Mulher guerreira, otimista, exemplo de fé. Os
Vereadores Carlos Henrique, Tarciso Correia, Nelia Eterna, Presidente
Washington e Vereador Dary Piloto, se manifestaram parabenizando a feliz
iniciativa do autor Adir manifestou reconhecimento com a agraciada que
traz em sua caminhada a marca da fé, otimismo, o sorriso e a conduta
inabalável. Colocou a Moção em votação, aprovada pelos presentes com
direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados, pronunciou com anuência
do plenário o Vereador Eliezer Vieira Machado Filho que solicitou
informações pertinentes ao abastecimento de medicamentos referentes à
farmácia municipal. Uma vez que tem recebido reclamação dos munícipes
que falta medicamentos básicos, até mesmo materiais para curativos.
Indagou, esperando retorno via ofício. Se há falta de abastecimento no
município, se há qual procedimento está sendo tomado. Solicitou relatório
dos últimos cento e vinte dias das compras de medicamentos e suprimentos

hospitalar. Qual seria o atual estoque, se há previsão de licitação para
aquisição de medicamentos. O Presidente Washington nas considerações
finais disse que havia sido informado pelo Secretário Osmar da indicação
da Emenda do Deputado Mario Heringer, no valor de trezentos e cinqüenta
mil reais, graças ao empenho dos Senhores Juarez Mariano, Ednilson do
Imbiruçu, Zé Maria da Silva Moura, Hamilton Maciel e Fabiano Gari.
Emenda da Deputada Celise no valor de sessenta mil reais, pelo empenho
do Vice Prefeito Eduardo e uma Van referente a Emenda do Deputado
Leonídio Bolsas, graças ao empenho dos Vereadores Carlos Henrique e
Adir Fidelis. Mencionou as dificuldades do município, parabenizou os
Vereadores que intercederam junto aos Deputados que apoiaram, seria esta
a forma de fazer política, investir em prol do município. Desejou que todos
buscassem apoio junto ao Deputado que apoiou em defesa do município.
Não havendo nada mais a discutir, o Presidente agradeceu a presença de
todos e ouvintes da Cultura FM, informou que a próxima sessão seria no
dia vinte e sete de março, horário regimental, que o áudio na íntegra da
presente sessão ordinária, se encontrava na Secretaria da Câmara ou no site
www.camaramutum.mg.gov.br. Encerrou-se às (15h37m), quinze horas e
trinta e sete 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 treze dias do mês de março do ano dois mil e dezenove.

