Ata Sucinta da (5ª) quinta 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 dez de
abril 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 ado’c, formada em virtude da
ausência do Presidente Washington Torres Hubner de Medeiros. Presidente
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira, Vice Presidente Vereador
Reinaldo Luiz da Silva e Secretário Vereador Tarciso Correa de Oliveira.
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 e Paulo Antonio Alves. Comprovada a presença dos (10)
dez Vereadores no ato da chamada a Senhora Presidente declarou aberta a
Sessão sob a proteção de Deus, convidou a todos a se colocarem de pé,
para ouvir a palavra de Deus, Segunda Carta de São Paulo a Timóteo,
capítulo dois, versículo um a dois, proclamado pelo Vereador Tarciso
Correa de Oliveira. Em seguida solicitou leitura da ata da sessão anterior,
que foi discutida e aprovada sem ressalvas. A Senhora Presidente acolheu
os presentes e ouvintes da Cultura FM, conforme registro de presenças.
Passou-se a primeira apresentação do Projeto de Lei Municipal nº 7, de 01
de abril de 2019 que “Altera o nome do Departamento de Trânsito de
Mutum – DETRAM 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 nº 8, de
04 de abril de 2019 que “Altera a Lei Municipal nº 760, de 01 de abril de
2013 e dá outras providências”, autoria do Executivo Municipal em regime
de urgência, após apresentação, a Vereadora Nelia Eterna, em necessidade
à aprovação da presente matéria, solicitou a Presidência que consultasse o
plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o parecer na presente
matéria e votá-lo nesta sessão, todos manifestaram favoráveis. Inscreveu-se
regimentalmente o Orador José Maria da Silva Moura para expor o assunto
referente ao desenvolvimento do município. Iniciou sua fala com um
versículo bíblico, agradecido com a oportunidade. Disse que havia estado
nesta Casa em outras ocasiões, como em 2015, pela Pastoral Familiar, para
interceder alteração no Plano Decenal da Educação, no que se referia a
ideologia de gênero. Na oportunidade explanou o assunto pautado, que
1

estaria junto outros demais presentes, representando o partido PDT, a
expressiva votação ao Deputado que apoiaram Mario Heringer, e o que o
grupo teria feito em prol do crescimento do município. Conforme costume
da Casa, passou a palavra para os Senhores Vereadores manifestaram o
Vereador Carlos Henrique, que também havia apoiado o Deputado Mario
Heringer pela sua conduta e o Deputado eleito Leonídio Bolsas, que havia
enviado recursos para Mutum, disse ainda que se sentia feliz em fazer parte
da equipe que buscava benefícios para o município. A Vereadora Nelia
Eterna manifestou seu apoio, estava presente na sessão em que havia
defendido as famílias, ainda disse que, seria louvável a política do bem
comum. O Vereador Adir manifestou sobre a importância do projeto
político que havia sido apresentado. A Presidente em exercício louvou a
iniciativa, que independente de sigla partidária, o que importava seria o
bem do município. Nas considerações finais, Senhor José Maria, agradeceu
a acolhida disse que precisavam passar para além da mudança, pela
transformação. Continuando a Oradora Eduarda Quirina Oliveira se
inscreveu regimentalmente para expor o assunto reforma previdenciária,
em nome, da juventude católica e do Senhor Sarapião. Repudiou a proposta
da previdência que punia os mais pobres. Discordava com a proposta
apresentada pelo Ministro Paulo Guedes. Convidou a todos como cristãos a
se unirem e manifestar a indignação. Expôs sobre o Lema da Campanha da
Fraternidade “Pelo direito e pela justiça seremos libertados”. O Vereador
Tarciso Correa manifestou sua alegria em presenciar uma jovem se
preocupando com a reforma da previdência e que os sindicatos também
deveriam se manifestar. A Vereadora Nelia parabenizou sua filha Eduarda
sua fala seria pela transformação. O Vereador Eliezer Vieira se manifestou
dizendo que depois de 16 anos de saqueamento do Partido dos
trabalhadores, dificilmente iriam consertar os estragos deixado pelo
partido. O Vereador Dary Piloto parabenizou a postura da Jovem Eduarda
fez das palavras dela, suas palavras. O Vereador Reinaldo parabenizou
Eduarda, disse que a reforma deveria ser mais honesta com o povo. O
Vereador Carlos Henrique se manifestou a favor de que a mesma receba
emendas necessárias e sejam feitas outras reformas. A Presidente em
exercício parabenizou a jovem Eduarda, disse que era necessário se
informar melhor, com o intuito de que ninguém saísse prejudicado,
sobretudo a classe mais humilde. Nas considerações finais a jovem Eduarda
encerrou sua fala com as palavras do Profeta Jeremias “Não tragam a Deus
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sacrifícios de boi, cordeiro e sim em amor ao próximo”, que os menores
não fossem sacrificados. Agradeceu a oportunidade. Continuando a
Presidente em exercício retomou o Projeto de Lei nº 08, com dispensa de
parecer e colocou em discussão, os Vereadores Dary Piloto, Nelia Eterna se
manifestaram em favor da matéria, não havendo nada mais a discutir,
colocou o Projeto de Lei em votação, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Continuando com as apresentações das proposições, fez-se leitura
de dois Pedidos de Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira
solicitando “construir um bueiro (boca de lobo), na Rua João Ilhéu de
frente a casa nº 160 e desentupir um bueiro (boca de lobo) na mesma rua,
próximo ao número citado” e “construir uma boca de lobo para captação da
água da chuva no final da escadaria que dá acesso a Rua José Gabriel
Marcelino e reconstruir a parte da escadaria que foi derrubada pela
enxurrada, Morro da Copasa”, o autor Vereador Eliezer se manifestou em
defesa às duas solicitações, por serem de grande necessidade para a
população. Posto em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Fez-se leitura de um Pedido de Providência de autoria da Vereadora
Nelia Eterna, solicitando “concluir a obra da quadra esportiva do Córrego
Novo Horizonte, distrito de Imbiruçu”, a autora Vereadora Nelia Eterna, se
manifestou, explicou os motivos que a obra se encontrava paralisada,
oportunamente informou que providências estariam sendo tomadas. Posto
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Neste momento
o Vereador Dary Piloto Coelho informou que estaria se retirando por
compromissos inadiáveis, que estaria de acordo com a próxima proposição
que seria apresentada. Passou-se a leitura da Moção de Repúdio nº 4/2019
de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira e demais Vereadores com
exceção do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, repudiando a Proposta
de Emenda Constitucional – PEC 6/2019, pelo retrocesso na garantia de
direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente dos mais pobres. A
autora Vereadora Nelia Eterna em seu pronunciamento manifestou sua
indignação com a reforma nos moldes que foi apresentada, agradeceu os
Vereadores que assinaram, em seguida o Vereador Eliezer solicitou VISTA
na Moção, ora apresentada, perguntou a Vereadora Nelia Eterna se ela teria
conhecimento da PEC 6, quantas folhas a mesma teria. Respondeu que sim.
Em seguida a VISTA foi concedida ao Vereador Eliezer Vieira Machado
Filho. Esgotado os assuntos pautados, pronunciou com anuência do
Plenário o Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, que em nome dos
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moradores do Córrego Morada da Chácara, agradeceu a obra que estaria
sendo feita, esta que é aguardada há mais de trinta anos. Agradeceu à
atenção do Secretário Lenir à sua solicitação no que se referia o esgoto em
Humaitá. O Vereador Carlos Henrique usou sua fala a partir de um vídeo
que foi exibido nas redes sociais pelo Nobre Colega Vereador Eliezer
Vieira, onde ele foi citado nos comentários por algumas pessoas.
Esclareceu para todos, que faz política com diálogo, não teria nada contra o
Nobre Vereador Eliezer, só não compactua com sua forma de fazer política.
Legisla a partir de números, sua parceria com o Executivo vem ao longo do
tempo gerando benefícios para o distrito de Humaitá e município. Para
aqueles que o criticaram nas redes sociais disse que sentia orgulho de ter
sido eleito no distrito de Humaitá, onde tem uma aceitação considerável de
todos. Seu compromisso é com o povo, com as pessoas de bem.
Oportunamente reassumiu o compromisso de levar água tratada para
Humaitá. O Vereador Adir, solicitou atenção especial do Secretário de
Obras, no que se referia as estradas de Imbiruçu, Novo Horizonte e
Cabeceira do Imbiruçu, e uma ponte que liga ao município de Lajinha. O
Vereador Reinaldo Luiz agradeceu o Executivo Municipal pelas máquinas
que foram disponibilizadas para o distrito de Ocidente. Retomou a palavra
o Vereador Eliezer Vieira e justificou que não havia citado o nome do
Nobre Colega Carlos Henrique, que a rua do cemitério de Humaitá seria
eleitoreira, não tem escoamento de água, e ainda, onde o povo o chamar ele
marca presença sem qualquer restrição. Nas considerações finais a
Presidente em exercício, Vereadora Malvina, convidou a todos a
trabalharem em prol do município, como teria sugerido o Orador José
Maria. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se às dezesseis horas e
trinta minutos sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos
relacionados no início desta sessão, agradeceu a participação dos presentes
e os ouvintes da Cultura FM. Informou que a próxima sessão seria no dia
vinte e quatro de abril, horário regimental. E eu Tarciso Correa de Oliveira,
Secretário, lavrei a presente ata, que, após, lida, e, se aprovada, deverá ser
assinada, pela Senhora Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim
Teixeira Pinto, aos dez dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove.
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