Ata Sucinta da (6ª) sexta 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
quatro 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 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
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, Atos
dos Apóstolos, capítulo quatro, versículos trinta e dois a trinta e três,
proclamado pelo Vereador Juarez Calixto da Silva. Em seguida solicitou
leitura da ata da sessão anterior, que foi discutida e aprovada com a
ressalva da Vereadora Malvina Quintão de Oliveira, solicitou acrescentar
na ata anterior, que ela havia solicitado um minuto de silêncio pelo
falecimento do Senhor João Garcia dos Reis, irmão da Secretária desta
Casa, Teresa Maria Garcia de Arruda, ocorrido no dia nove de abril. O
Senhor Presidente acolheu os presentes e ouvintes da Cultura FM,
conforme registro de presenças. Passou-se a leitura do Ofício nº 02/2019 da
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira solicitando a Presidência desta
Casa que promovesse a audiência pública sobre Reforma Previdenciária
com Doutor Eduardo Carvalho, na data que melhor conferisse com os
trabalhos da Câmara Municipal. Passou-se a primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 9/2019 que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração
da Lei Orçamentária do Município de Mutum para o exercício de 2020 e dá
outras providências”, de autoria do Executivo Municipal, encaminhado
para Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, conforme
Normas Regimentais. Primeira apresentação do Projeto de Lei
Complementar nº 10, de 22 de abril de 2019 que “Altera a Lei Municipal nº
826, de 14 de maio de 2014, a Lei Municipal nº 691, de 30 de dezembro de
2010 e a Lei Municipal nº 684, de 30 de dezembro de 2010 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal, encaminhado para
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análise das Comissões Permanentes. Continuando, passou-se a
apresentação das proposições como seguem. Leitura do Pedido de
Providência de autoria dos Vereadores Eliezer Vieira Machado Filho,
Paulo Antonio Alves e Adir Fidelis de Oliveira, solicitando “Desentupir um
bueiro de drenagem pluvial na Rua Sebastião Lucas, no Bairro Terra Nova
e consertar os buracos causados pela enxurrada no asfalto da mesma”, o
autor Vereador Eliezer Vieira, se manifestou em defesa a presente
solicitação, por ser de grande relevância para a referida localidade. Posto
em votação, aprovada pelos presentes com direito ao voto. Fez-se leitura do
Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Juarez Calixto da Silva,
Washington Torres Hubner de Medeiros, Malvina Quintão de Oliveira,
Nelia Eterna de Oliveira, Dary Piloto Coelho e Carlos Henrique de Freitas
Clemente, solicitando “implantação de iluminação central modelo colonial
na Avenida João Teixeira e Praça Astrogildo Augusto Soares (Praça do
Ziziu)”, o autor Vereador Juarez muito bem defendeu a necessidade de uma
iluminação de melhor qualidade na referida localidade. Os Vereadores
Nelia Eterna, Dary Piloto, Malvina, parabenizaram o autor pela iniciativa,
manifestaram apoio a presente solicitação, pela relevância da mesma. O
Vereador Eliezer Vieira justificou que ele já havia protocolado a presente
solicitação nesta Casa anteriormente. Seria seu desejo que a obra fosse
realizada. O Vereador autor Juarez Calixto, parabenizou o Vereador
Eliezer, pela apresentação do pedido em 2017, se embasou no artigo 195
inciso 5º do Regimento Interno para justificar a razão pela qual estaria
apresentando novamente o pedido. O Presidente Washington mencionou
sobre os desgastes ocasionados com relação ao caderno de pedidos dos
Vereadores. Em virtude disto, comunicou que a partir desta data, estaria
tomando novas medidas, de acordo com o artigo 195 do Regimento
Interno, os pedidos seriam renovados de acordo com a Sessão Legislativa,
ou seja, renovado todo ano. E neste ano de 2019, seriam renovados a partir
desta data, vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove. O Vereador Dary,
disse que entendia a situação do Vereador Eliezer, apesar de respeitar a
iniciativa do Vereador Juarez. E, ainda mudar os trâmites do caderno não
iria resolver a situação. Gostaria de saber se o pedido do Vereador Eliezer
estaria protocolado ou se já teria sido votado. Obteve resposta que havia
sido votado em 2017. O Presidente Washington manifestou que a mudança
se fazia necessário. Colocou o Pedido em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Em seguida o Senhor Presidente retomou a
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Moção de Repúdio nº 4/2019 de autoria da Vereadora Nelia Eterna de
Oliveira e demais Vereadores, exceto o Vereador Eliezer Vieira Machado
Filho. A presente Moção se encontrava com VISTA, a pedido do Vereador
Eliezer Vieira Machado Filho. Informou o Senhor Presidente que não teria
mais discussão, colocou a moção em votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. O Vereador Eliezer disse que sua intenção de voto
seria contrária, por um lapso votou favorável. Nas considerações finais
pronunciou com anuência do plenário os Vereadores: Carlos Henrique de
Freitas Clemente manifestou os anseios da população no que se referia
melhoria das estradas. Informou que já havia entrado em contato com
Prefeito João Batista, iriam iniciar a partir da próxima segunda feira na
região iniciando pela Peixinho, passando por Palha Branca, saindo na
estrada principal que dá acesso a Roseiral. Também se fazia necessário
Roseiral e Boa Esperança. Vereador Eliezer Vieira Machado solicitou
estradas para a zona cafeeira, em virtude de estar iniciando a colheita do
café. Agradeceu ao Secretário Lenir por solucionar o problema do esgoto
em Humaitá, solicitou atenção para Ocidente que tem esgoto escoando
próximo ao poço artesiano. Vereador Reinaldo Luiz da Silva, agradeceu o
Prefeito João Batista Marçal pela disponibilidade das máquinas para
Ocidente. Vereador Tarciso Correa, agradeceu pela construção da ponte no
Córrego do Vermelho, ao Secretário de Obras e Cidade pelas obras do
Córrego Morada da Chácara, continuam confeccionando manilhas. Obra
esperada pelo povo há mais de trinta anos, que seria feita por etapas.
Vereador Dary Piloto Coelho, agradeceu a administração, pelas melhorias
nas estradas de Santa Luzia e região, Santa Eliza e região, Centenário.
Lajinha em breve iniciaria. Vereadora Nelia Eterna agradeceu a
disponibilidade de uma máquina para tapar os buracos das estradas em
Imbiruçu, espera que as patrols cheguem ao setor para melhoria das
estradas. Vereadora Malvina agradeceu a obra da Morada da Chácara, o
povo está agradecido. O Vereador Eliezer Viera indagou ao Vereador
Tarciso se ele teria conhecimento de quanto tempo à obra iria pausar.
Respondeu que não teria como trabalhar com datas, esperava que tivesse
recursos para concluir a obra. O Vereador Eliezer disse que se a obra
parasse próxima a sua casa seria complicado, iria surgir comentários.
Continuando o Presidente Washington disse que houve atenção especial do
Secretário Lenir com relação à situação do esgoto em Humaitá a partir da
manifestação constante do Vereador Carlos Henrique e Vereador Eliezer
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Vieira, para a conclusão da obra. Não havendo nada mais a discutir,
encerrou-se às (15:29) quinze horas e vinte e nove minutos, sob a proteção
de Deus, chamada final, presente todos relacionados no inicio desta Sessão.
E eu Reinaldo Luiz da Silva, Secretário, lavrei a presente ata, que, após,
lida, e, se, aprovada, deverá ser assinada pelo Presidente e demais
Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto, aos vinte e quatro dias do
mês de abril do ano dois mil e dezenove.
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