Ata Sucinta da (4ª) quarta 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 março do ano dois mil e dezenove, reuniu-se no Plenário Joaquim
Teixeira Pinto da Câmara Municipal, 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 sete, versículo quarenta a quarenta e
quatro, proclamado pelo Vereador Adir Fidelis de Oliveira. Em seguida
solicitou leitura da ata da sessão anterior, que foi discutida e aprovada sem
ressalvas. O Senhor Presidente acolheu autoridades presentes e demais
pessoas de diversos segmentos da sociedade mutuense, da cidade e zona
rural, conforme registro de presenças e ouvintes da Cultura FM. O
Presidente Washington, em nome do Legislativo, manifestou com alegria
em ver a Casa cheia, muito bem representada. Passou-se a leitura dos
Pareceres como seguem: Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Parecer nº 1/2019, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 38, de 10
de dezembro de 2018, Relator Vereador Carlos Henrique de Freitas
Clemente. Parecer nº 2/2019, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº
6, de 21 de janeiro de 2019, Relator Vereador Juarez Calixto da Silva.
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer nº 1/2019,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 38, de 10 de dezembro de
2018, Relatora Vereadora Malvina Quintão de Oliveira. Parecer nº 2/2019,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 6, de 21 de janeiro de 2019,
Relator Vereador Paulo Antonio Alves. Comissão de Serviços Públicos
Municipais. Parecer nº 1/2019, opinando pela aprovação do Projeto de Lei
nº 38, de 10 de dezembro de 2018, Relator Vereador Eliezer Vieira
Machado Filho e Parecer nº 2/2019, opinando pela aprovação do Projeto de
Lei Municipal nº 6, Relator Vereador Reinaldo Luiz da Silva. Após leitura
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dos Pareceres o Senhor Presidente seguiu com a Sessão, solicitou a
permissão do Plenário para inserir mais um Orador na pauta a pedido do
Vereador Carlos Henrique, que o mesmo fosse o primeiro a usar a palavra,
todos se manifestaram favoráveis. Conforme soberania do Plenário o
Senhor Eliseu Rodrigues Vieira foi convidado a usar a tribuna para expor o
assunto transporte escolar do Novo Horizonte - Imbiruçu. O mesmo
externou sua satisfação com a oportunidade, manifestou as dificuldades
encontradas com o transporte escolar na referida localidade no que se refere
o horário, existem crianças que saem de casa às cinco horas e quarenta
minutos da manhã, retornando às treze horas e trinta minutos para suas
casas. Disse que era conhecedor das dificuldades do município, mas seria
de suma importância a atenção do Poder Público. E ainda que um ônibus de
vinte e três lugares seria o suficiente, para o transporte escolar, não seria
necessidade terceirizar a linha. Conforme costume desta Casa, usou a
palavra os Vereadores Carlos Henrique, Nelia Eterna, Eliezer Vieira,
Presidente Washington, Vereador Dary Piloto, parabenizaram o Senhor
Eliseu pela preocupação com o melhor na educação. Solicitaram a Senhora
Sandra Guter, Secretária da Educação, que se encontrava presente para
olhar a situação com bons olhos, atendessem as necessidades da
comunidade. Nas considerações finais o Senhor Elizeu convidou os
Vereadores, para ir até a localidade conhecer a real situação. O Senhor
Presidente agradeceu a participação e informou que esta Casa teria as
portas abertas. Passou a palavra para o Orador inscrito regimentalmente o
Secretário da Saúde, Senhor Osmar Teixeira, para expor o assunto: prestar
esclarecimentos sobre medicamentos mencionados na Sessão anterior pelo
Vereador Eliezer Vieira Machado Filho. Senhor Osmar explicou
minuciosamente todo o processo, motivo que venceu a licitação para
compra de medicamentos. Um novo processo de licitação estaria em
andamento. Considerou a omissão do estado no que se refere os
medicamentos desde janeiro deste ano, pediu que os Senhores Vereadores
unissem forças para buscar solução junto ao estado diante as dificuldades,
para isto colocou o carro da saúde à disposição para irem a Belo Horizonte
saber por que não estão mandando os medicamentos. Esclareceu sobre os
comentários nas redes sociais, no que se refere aos ônibus, sendo estes
doação do estado. Três destes é do município e cinco de outros municípios,
pertencente ao CIS Caparaó. Conquista do Prefeito Municipal, razão das
viagens tão criticadas nesta Casa. Fez menção às Emendas Parlamentares
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dos Deputados que foram disponibilizadas para a saúde. A Emenda do
Deputado Leonardo Monteiro que serviu para aquisição de vinte
computadores, impressora e dois carros para a saúde. Concluiu sua fala
informando que a saúde está vivendo de emendas parlamentares, porque
não está vindo recursos. O Vereador Eliezer solicitou informações sobre o
Projeto que foi votado nesta Casa, onde duzentos e cinqüenta mil do valor
total, seria para comprar remédios. O Secretário Osmar respondeu que o
valor mencionado seria a Emenda do Deputado Leonardo Monteiro,
mencionada anteriormente, serviu para aquisição de material permanente,
explicando minuciosamente todo o processo. O Presidente Washington
solicitou ao Secretário Osmar que seria pertinente que alguém viesse a esta
Casa explicar sobre o destino das emendas parlamentares para que todos
entendessem, agradeceu a presença do Senhor Secretário e colocou a Casa
à disposição. Nas considerações finais, Senhor Osmar, agradeceu a
oportunidade e tomarão providências para as informações solicitadas. E
para o Vereador Eliezer, colocou o carro da saúde à disposição, caso
houvesse interesse, para ir à Belo Horizonte, reivindicar junto ao Deputado
que apoiou medicamentos ou outros benefícios para a saúde, sem pensar
em partidarismo. A Vereadora Malvina se manifestou sobre a medicação
judicial, por ser conhecedora do processo. A Regional de Manhumirim
sempre informa que o estado não está enviando os medicamentos,
colocando a vida das pessoas em risco. Colocou-se a disposição para ir à
Secretaria do Estado buscar solução. A Vereadora Nelia Eterna
parabenizou o Secretário Osmar pela sua simplicidade e carisma que tem
com a sua função. O Vereador Paulo Antonio Alves, indagou sobre os
ônibus que se encontravam expostos na Praça Benedito Valadares, Se eles
iriam ficar no município. Obteve resposta que seria três do município e
cinco via Consórcio, uma vez que o Presidente do Consórcio seria o
Prefeito João Batista Marçal. Continuando passou a palavra para o Pároco
Padre José Marcelino Pereira que se inscreveu regimentalmente para expor
o assunto Campanha da Fraternidade 2019 que tem por objetivo trabalhar
em favor da vida. Com o tema “Políticas Públicas”, expôs o assunto,
voltado para os programas sociais que trabalham em favor da vida. Todo o
assunto foi explanado com muita responsabilidade a luz do evangelho, a
importância das audiências públicas, onde todos poderiam discutir as
necessidades. Continuou dizendo que, como Padre, se preocupa o que fazer
para contribuir para as políticas públicas. Fez apelo ao Presidente desta
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Casa que movimentasse audiência publica para discutir o assunto que ora
fora explanado. Os Vereadores Adir Fidelis, Nelia Eterna e Presidente
Washington, parabenizaram Padre José Marcelino pelas palavras e
preocupação com a vida das pessoas. Presidente Washington agradeceu
Padre Marcelino pelas colações, a Casa tem as portas abertas, com relação
à Audiência Pública iria tomar as providências. Nas considerações finais
Padre Marcelino agradeceu a acolhida disse que somos chamados a ser
fermento na massa e concluiu com a oração da Campanha da Fraternidade.
Passou-se a Reapresentação do 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” autoria do Executivo Municipal, posto em discussão e
votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Reapresentação 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”, autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência, posto em discussão e votação única,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Passou a leitura de dois
Pedidos de Providência de autoria dos Vereadores Juarez Calixto da Silva e
Washington Torres Hubner de Medeiros solicitando “construir passeio para
pedestre na Avenida Raul Fonseca, iniciando no PSF Cantinho do Céu se
estendendo até o início da Vila Capitão Fonseca” e “construir escada de
acesso da MG 108 ao Bairro Jardim da Ponte, próximo à Padaria
Pitel(Padaria do Gilson), os autores Vereadores Juarez Calixto e
Washington se manifestaram em reconhecimento com as solicitações que
se faziam necessárias para as referidas localidades. Posto em votação,
aprovadas pelos presentes com direito ao voto. Leitura de dois Pedidos de
Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho,
solicitando “reformar a quadra de esportes Abelard Pessoa localizada no
Córrego Ponte Alta e fazer limpeza do terreno com a máxima urgência” e
“realizar operação tapa buracos nas seguintes ruas: Celso Costa, Avenida
João Teixeira, Capitão Fonseca, Idebran Vieira, Travessa São Pedro acesso
a Travessa José Maria no morro da COPASA e Rua Calixto Costa, com a
máxima urgência”. O autor Vereador Eliezer frisou muito bem a
necessidade de que fosse olhado com a máxima urgência a situação da
quadra para que possa ser usada pela comunidade, com relação aos tapa
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buracos se faz necessário para o povo transitar com facilidade. O Líder do
Governo, Vereador Juarez Calixto da Silva, informou que já havia levado a
situação ao conhecimento do Prefeito Municipal, o mesmo disse que estava
preocupado, mas seria necessário em média quatrocentos e cinqüenta mil
reais para a realização da obra, o município não teria os recursos
necessários, estaria se empenhando para conseguir os recursos necessários.
O Vereador Dary Piloto informou que foi procurado por pessoas da
comunidade, já havia intercedido junto ao Executivo, o mesmo disse que
iria abrir a licitação nos próximos quinze dias, para todos os locais onde
tem asfalto, oportunamente incentivou que os Nobres Colegas estivessem
presentes no ato da licitação e fiscalizassem. A Vereadora Malvina disse
também foi cobrada pela sociedade, vem fazendo sua parte, intercedendo
junto a dois deputados no sentido de obter recursos, isto sim seria política
pública, não somente criticar o governo devemos fazer nossa parte. O
Vereador Paulo perguntou ao Líder do Governo Vereador Juarez, se a obra
ficaria em quatrocentos mil reais, como ele havia dito anteriormente.
Respondeu que sim, neste momento o Vereador Paulo Antonio, disse que
seria esta uma mentira, seria impossível o valor, que discordava da
afirmação. O Presidente Washington disse para o Vereador Paulo que o
Nobre Colega Dary Piloto mencionou sobre a questão da licitação, que ele
estivesse presente no ato da licitação e fiscalizasse os valores reais que
seriam gastos, depois informasse para o Legislativo. Colocou os dois
pedidos em votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto. Leitura
de dois Pedidos de Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de
Oliveira solicitando “patrolar ou fazer operação tapa buraco na rua da
lavoura, que dá acesso as torres de TV e telefonia e, no futuro construir
calçamento ou pavimentação asfáltica na mesma” e “fazer melhorias na
rede pluvial da Rua Padre Julio Maria, no Bairro Invejada”, a autora
Vereadora Nelia muito bem explicou a necessidade das duas solicitações
para os moradores das referidas localidades, contou com os órgãos
competentes na execução. Não havendo nada mais a discutir colocou os
pedidos em votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto. Leu o
Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Carlos Henrique de
Freitas Clemente, Nelia Eterna de Oliveira e Adir Fidelis de Oliveira,
solicitando “reativar a linha de transporte escolar do Córrego Novo
Horizonte que está desativada”, o autor Vereador Carlos Henrique se
manifestou reforçando as palavras do Orador Senhor Eliseu, no início desta
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Sessão, obtendo o apoio do Vereador Reinaldo Luiz da Silva. Posto em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leu o Pedido de
Providência de autoria do Vereador Reinaldo Luiz da Silva, solicitando
“consertar a ponte de madeira localizada na antiga fazenda do Teco França,
saída para o Córrego dos França, com a máxima urgência”, o autor
Vereador Reinaldo se manifestou na eminência de relatar a necessidade da
referida ponte e de sua urgência, contou com o apoio dos Colegas na
aprovação e do Chefe do Executivo na execução. Posto em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Na seqüência o Vereador
Dary Piloto num breve relato falou sobre o que estava circulando nas redes
sociais com relação às fotos de três vereadores que votaram contra a
correção do subsídio dos Vereadores pelo INPC e dos demais que votaram
favorável, que seriam contra o povo. Diante as fotos, registrou sua
indignação com os três vereadores Adir, Eliezer e Paulo, que disseram que
somente eles votaram a favor do povo. Justificou que votou pela aprovação
do projeto por ser constitucional, jamais votaria contra o povo, não gostou
do que os Colegas fizeram. O Presidente Washington solicitou que o
assunto fosse discutido no final da sessão. Solicitou leitura da Moção de
Reconhecimento nº 3/2019 de autoria dos Vereadores Washington Torres
Hubner de Medeiros e Juarez Calixto da Silva e demais Vereadores com o
3º Pelotão da Polícia Militar de Mutum pela sua atuação firme em prol da
segurança publica no município. Com a palavra o Vereador Juarez Calixto
de primeira mão agradeceu ao Prefeito Municipal pela realização da ponte
na propriedade de Aurorinha em Santa Maria, mencionou com relação a
iluminação no Bairro Jardim da Ponte explicou a questão dos ônibus que
estavam expostos na Praça Benedito Valadares. Neste momento o
Presidente Washington solicitou que voltassem ao assunto em discussão,
que seria a Moção de Reconhecimento, os Vereadores Juarez Calixto,
Tarciso Correa, Nelia Eterna, Carlos Henrique, Dary Piloto, Reinaldo Luiz,
Adir Fidelis, Paulo Antonio e o Presidente Washington, manifestaram
reconhecimento com a equipe agraciada, pelos trabalhos realizados no
município, sendo aplausiva a iniciativa dos autores, por se tratar de uma
equipe sob o comando de Tenente Douglas, que vem fazendo a diferença.
O Presidente Washington manifestou seu reconhecimento com os Policiais
gostaria que fosse recebido pelo Sargento Sergio irmão do policial falecido
Nunes. Após discussão colocou a Moção em votação, aprovada pelos
presentes com direito ao voto. Pronunciaram com anuência do Plenário os
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Vereadores seguintes. Vereador Dary Piloto que retomou a fala sobre o
assunto mencionado anteriormente que seria a correção dos Subsídios
aplicada sobre o índice INPC do Governo Federal, concluiu que não é e
nunca será contra a sociedade. O Vereador Juarez em suas palavras disse
sentir-se chateado e envergonhado com a sociedade, atribuiu que não seria
esta uma atitude de pessoa séria e sim sem cultura. O Vereador Eliezer
manifestou embasado no art. 114 do regimento Interno para se manifestar,
que suas opiniões além de cunho moral são constitucionais. Seria seu dever
fiscalizar e dar publicidade, para que seu compromisso com o povo não
fosse quebrado. Como poderia se calar ao receber denúncias de falta de
medicamentos nos hospitais, ao ver uma casa de um pai de família sendo
destruída pela água das chuvas em virtude de uma má execução de obra
pública. Seria este seu dever fiscalizar e cobrar do Executivo, como tem
feito dentro da lei. Que a denúncia nas redes sociais feita pelo Deputado
Estadual Cleitinho Azevedo, poderia estar refletindo positivamente no
município. Que seria vários veículos destinados a saúde e educação e por
último viaturas. Após a denuncia o governo do Estado prontificou a fazer a
entrega aos municípios, que este absurdo seria obra do antigo Governador
do estado do Partido dos Trabalhadores Fernando Pimentel. Retificou com
os Nobres Colegas com relação as postagens, que de certa forma tenha
constrangido pelo voto favorável ao nosso subsídio. Disse ainda que a
sessão foi pública, já é do conhecimento de todos que toda a tramitação
nesta Sessão seria de interesse público. Apenas transcreveu o resultado de
cada posição diante da matéria. Continuará trabalhando, cobrando e
fiscalizando dando voz a quem ele chama de seus verdadeiros patrões.
Disse ainda que as fotos foram enviadas para ele e as compartilhou,
acredita que não fez nada demais. Retrucou o Vereador Dary que conhecia
os deveres e obrigações dos Vereadores e não havia gostado da atitude do
Nobre Colega. A Vereadora Nelia manifestou sua tristeza com o Nobre
Colega, não gostou do que foi feito, copiou sua foto da galeria de fotos que
fica exposta na Câmara, não fora uma foto atualizada, o mesmo lhe devia
desculpas. Porque jamais seria contra o servidor público, o ato foi uma
calúnia, uma mentira. Pediu ao Colega Eliezer que tomasse atitude e não
ocultasse a verdade. A Vereadora Malvina disse sentir-se triste e
envergonhada com a atitude do Nobre Vereador, ela está Vereadora, é
funcionária pública, jamais seria contra a classe, registrou sua indignação.
O Vereador Reinaldo retrucou ao Nobre Vereador não sendo esta a atitude
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de uma pessoa que se diz ser cristão. O Vereador Eliezer retomou a palavra
e demonstrou sua indignação, desde dois mil e dez o servidor público não
tem seus vencimentos atualizados, garantidos por lei. Nas considerações
finais o Presidente Washington manifestou sua posição em alguns pontos
ora discutidos pelo Vereador Eliezer Vieira. Quando o Nobre Vereador
Eliezer mencionou sobre os ônibus, disse que também já teria sido
adversário, sabe o quanto dói ver o sucesso do outro. Quanto às fotos que
foram publicadas nas redes sociais, ele poderia ir tomar providências junto
à justiça, porque não votou e foi citado na foto, não iria fazer isto. Sentiu
pelos colegas que foram penalizados, humilhados, são pessoas idôneas.
Continuou falando que teria quarenta e cinco anos todos poderiam ver o
seu passado, se teria ficha suja na justiça. Não poderia falar o mesmo do
Vereador Eliezer, que tem passado na justiça, pelas brigas de galo, se seria
este o cidadão que estaria expondo os pais e mães de família desta Casa.
Disse ainda que conhecia os caminhos que usou para chegar nesta Casa, se
o desafiasse ele tornaria público. E por fim encorajou os oito Vereadores
que foram expostos, a não se sentirem tristes e envergonhados perante a
sociedade, pela conduta de seus atos, porque são pessoas de bem, dignos,
homens e mulheres honrados. Não poderia falar o mesmo do Vereador
Eliezer. Continuou falando que sentia pena dele porque esta cadeira não é
eterna, tudo isto iria passar. Não teria problema em falar nesta Casa pela
sua conduta, como chegou a Vereador, de sua votação e das pessoas que o
elegeu, que são de uma conduta ilibada. Esgotado os assuntos pautados, o
Senhor Presidente informou que a próxima sessão seria no dia dez de abril
do corrente ano, horário regimental, se desculpou com todos pelos
desabafos, agradeceu a presença de todos os presentes e ouvintes da
Cultura FM. Informou que o áudio da presente sessão se encontrava na
página www.camaramutu.mg.gov.br e na Secretaria da Câmara. Encerrou
às (16h50m) dezesseis horas e cinqüenta 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 março do ano dois mil e dezenove.
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