Ata Sucinta da (7ª) sétima 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 oito de
maio 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 em razão da ausência do
Presidente Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros e Secretário
Vereador Reinaldo Luiz da Silva, Presidente Vereadora Malvina Quintão
de Oliveira, Vice Presidente Vereador Tarciso Correa de Oliveira e
Secretário Vereador Juarez Calixto 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, Nelia Eterna de Oliveira e Paulo Antonio Alves. Comprovada a
presença dos (09) nove 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, Salmo 133,
proclamado pelo Vereador Paulo Antonio Alves. Em seguida solicitou
leitura da ata da sessão anterior, que foi discutida e aprovada sem ressalva.
A Senhora Presidente acolheu os presentes e ouvintes da Cultura FM,
conforme registro de presenças. Passou-se a leitura do Ofício nº 009/2019
do Vice Prefeito de Mutum Eduardo Fonseca Teixeira, onde o mesmo
solicitou que a Câmara marcasse outra Audiência Pública com um
palestrante favorável a Nova Reforma Previdenciária nos mesmos moldes
da anterior. Fez-se leitura do Ofício nº 046/2019 de 08 de maio de dois mil
e dezenove do Prefeito João Batista Marçal Teixeira, onde o mesmo
informou que havia acontecido um erro de digitação no Projeto de Lei
Complementar nº 11, de 23 de abril de 2019, e solicitou a Emenda
Modificativa para onde citou retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2019
lê-se retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2019. Passou-se a
leitura do Parecer nº 6/2019 da Comissão em Conjunto, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei Municipal nº 7/2019, foi Relator Vereador
Carlos Henrique de Freitas Clemente. Nas apresentações, sem discussões,
passou-se a primeira apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 11,
de 23 de abril de 2019 que “Altera a remuneração de Agente Comunitário
de Saúde e de Agente de Combate às Endemias e dá outras providências”
de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência. Encaminhado
para análise das Comissões, após apresentação o Vereador Dary Piloto,

solicitou a Senhora Presidente que fosse concedido a palavra para o Senhor
Eduardo Fabrete, para que o mesmo defendesse a necessidade do referido
Projeto, informou a Senhora Presidente que o mesmo se encontrava inscrito
e a palavra lhe seria dada no momento oportuno. Primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 12/2019 que “Dispõe, nos termos do art. 37, X da
Constituição Federal, § 7º do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, sobre a
revisão geral da remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de
Mutum, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências” de autoria da
Mesa Diretora em regime de urgência, após apresentação o Vereador
Juarez Calixto da Silva solicitou a Presidência desta Casa que consultasse o
Plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o Parecer na presente
matéria e votá-la nesta sessão, todos manifestaram favoráveis. Primeira
apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 13, de 30 de abril de 2019
que “Altera a Lei Municipal nº 684, de 30 de dezembro de 2010 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal, encaminhado para
análise das Comissões Permanentes. Inscreveu-se regimentalmente o
Senhor Eduardo Rosa Fabrete, para expor o assunto relacionado ao reajuste
do Piso Salarial dos agentes. O mesmo saudou os presentes, num breve
relato detalhou as razões que o levou a defender o Projeto de Lei
Complementar nº 11/2019, apresentado no início desta sessão. Manifestouse embasado na Lei Federal em defesa ao aumento salarial dos agentes
comunitários de saúde do PSF e agentes de combate a endemias no valor de
R$ 1.250,00 (hum mil e duzentos e cinqüenta reais), solicitou e agradeceu
aos Senhores Vereadores e administração pela confecção do Projeto de Lei.
Conforme costume da Casa, passaram a palavra para os Senhores
Vereadores. O Vereador Eliezer comentou que os salários estavam
defasados, se a verba estava vindo porque os funcionários não estavam
recebendo. Os Vereadores Nelia Eterna, Carlos Henrique e Malvina
Quintão parabenizaram Eduardo pelas explanações, providências já
estariam sendo tomadas pela administração, com a apresentação do Projeto
de Lei e solicitação da emenda ora apresentadas nesta Casa. O Vereador
Paulo solicitou que a sessão fosse suspensa para se reunirem, dar parecer e
votar o projeto ainda nesta sessão. Informou o Vereador Dary Piloto, que
seria inconstitucional, considerou que os agentes que se encontravam
presentes já estavam cientes da real situação, não iriam ser prejudicados.
Nas considerações finais o Senhor Eduardo em nome dos colegas de
trabalho, agradeceu a atenção do Legislativo e Executivo. Continuando a

Presidente Vereadora Malvina agradeceu a presença do Prefeito João
Batista que se encontrava presente e deu seqüência, retomou o Projeto de
Lei nº 12/2019, apresentado anteriormente com dispensa de parecer. Posto
em discussão e votação única, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Reapresentou o 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, posto em discussão e votação única, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. A Senhora Presidente continuou com as apresentações
dos Pedidos de Providência, como seguem. Leitura de dois Pedidos de
Providência de autoria do Vereador Carlos Henrique de Freitas Clemente,
solicitando “destinar máquinas para o Distrito de Humaitá para fazer
operação de desassoreamento nos bueiros dos córregos pertencentes ao
distrito” e “roçar as margens da estrada principal Mutum a divisa com
Ibatiba, via Roseiral, Humaitá e Imbiruçu”, o autor Vereador Carlos
Henrique muito bem se manifestou em defesa às duas solicitações, por
serem de extrema relevância. Considerou que a máquina já estaria
disponibilizada para Humaitá para o desassoreamento dos bueiros e
recuperando-os, oportunamente agradeceu a atenção do Secretário Lenir e
o Prefeito João Batista que se encontrava presente, e, ainda manifestou a
necessidade de que fosse roçado as margens dos trechos citados, para a
segurança das pessoas que trafegam nas referidas estradas. Posto em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Passou-se a leitura
do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Malvina Quintão de
Oliveira, Tarciso Correa de Oliveira, Nelia Eterna de Oliveira e Juarez
Calixto da Silva, solicitando “manilhar o Córrego existente entre as ruas
Professor Dionysio Costa e Artur Eutrópio e fazer esgotamento sanitário e
pluvial na localidade”, a autora Vereadora Malvina, manifestou a partir da
relevância e necessidade da presente solicitação para os moradores da
localidade. Os demais Vereadores Tarciso, Nelia Eterna, Juarez Calixto,
agradeceram a oportunidade de assinar na referida solicitação,
reconheceram a necessidade e valia da obra que teria previsão de iniciar
nos próximos noventa dias. O Vereador Paulo Antonio Alves se manifestou
dizendo que a solicitação seria dele e não havia ninguém mais a favor da
obra do que ele. Disse ainda que o Executivo não atende pedidos de sua
autoria, estava satisfeito que a obra iria ser realizada. A Presidente em
exercício Vereadora Malvina justificou que conforme teria sido combinado

na sessão anterior ela havia renovado seus pedidos, de forma regimental. O
Vereador Eliezer mencionou uma situação semelhante ao do Nobre Colega
Paulo que seria a iluminação da Avenida João Teixeira, como funcionário
do povo quer que todos sejam beneficiados. O Vereador Tarciso retrucou a
fala do Vereador Eliezer, quando mencionou a iluminação da Avenida
João Teixeira, esta solicitação seria dele, ele havia cedido para o Nobre
Colega Eliezer, ninguém havia tomado pedido de ninguém. O que
importava que todos haviam votado favorável à iluminação. Justificou o
Vereador Dary Piloto com relação ao manilhamento em discussão, ele já
teria solicitado em legislaturas anteriores, a obra não havia sido realizada,
seu voto seria favorável novamente. Após discussão, colocou o Pedido de
Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Nelia
Eterna de Oliveira e Adir Fidelis de Oliveira, solicitando “patrolar as
estradas principais que ligam Mutum a divisa com o Estado do Espírito
Santo, via Imbiruçu; descer com o patrolamento pela Cachoeira Alta, Novo
Horizonte e passar pelo Caracol, ir para Córrego Boa Esperança, entrar na
estrada da propriedade do senhor Pedro Oscar, divisa com Antônio de
Paula e seguir para Cabeceira da Areia e seguir sentido Jatair; patrolar o
Córrego Cabeceira de Imbiruçu, Imbiruçu, Cabeceira da Boa Esperança,
Cabeceira da Sapucaia e Sapucaia; fazer abertura da estrada na entrada para
Caracol no entroncamento com a principal e priorizar o transporte escolar”,
a autora Vereadora Nelia Eterna manifestou em favor da presente
solicitação, ser de grande relevância para os moradores das referidas
localidades. Posto em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Fez-se leitura de dois Pedidos de Providência de autoria do Vereador
Eliezer Vieira Machado Filho, solicitando “reformar ponte de madeira em
Santa Efigênia, estrada sentido propriedade do Senhor Henrique Baldino” e
“patrolar trecho de estrada iniciando no Córrego Lagoa Torta, próximo ao
Projeto Livre para Viver até o Córrego Barcelos, onde circula o transporte
escolar em caráter emergencial”, o autor Vereador Eliezer se manifestou a
partir da necessidade das duas solicitações, por serem de grande valia para
os moradores da região, oportunamente agradeceu pela execução da
segunda solicitação. O Vereador Juarez disse para o Vereador Eliezer que a
ponte mencionada em seu pedido teria também sido uma solicitação dele
no ano de 2017, na época o Prefeito Municipal não poderia fazer, agora
pode. Colocou o Pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito

ao voto. Fez-se leitura do pedido de Providência de autoria dos Vereadores
Juarez Calixto da Silva, Malvina Quintão de Oliveira, Nelia Eterna de
Oliveira e Washington Torres Hubner de Medeiros solicitando “instalar
iluminação colonial na Praça Dona Maria Francisca Lopes do Bairro
Parque Invejada e pavimentação asfáltica ou calçamento”, o autor Vereador
Juarez mencionou a importância da iluminação para a referida praçinha que
se encontra abandonada, os moradores esperam ansiosos pelas benfeitorias.
As Vereadoras Malvina e Nelia Eterna manifestaram agradecidas com o
autor e reafirmaram a necessidade da benfeitoria para a referida localidade.
Posto em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se
leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Dary Piloto
Coelho, solicitando “patrolar as estradas do Distrito de Centenário com
reabertura, possível e necessário cascalhamentos e aterros; reformar os
bueiros e pontes defeituosos ou quebrados e realizar os mesmos serviços
acima descritos na estrada Mutum divisa com Taparuba”, o autor Vereador
Dary Piloto se manifestou visando a necessidade de execução de sua
solicitação para facilitar o tráfego, solicitou o Prefeito João Batista que
intercedesse junto ao Governador Zema no sentido de melhorias nas
estradas de sua responsabilidade. Posto em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados a Senhora
Presidente informou que no dia vinte e quatro de maio haveria a segunda
Audiência Publica sobre a Reforma Previdenciária às 14:00 (quatorze)
horas. Pronunciou com anuência do Plenário o Vereador Eliezer Vieira
Machado Filho cobrou atenção das autoridades para as localidades: Cº do
Azul na propriedade do Senhor Nenê Celsino e Zequinha Pedreiro com
uma água que escoa de uma represa, que vem causando sérios problemas se
faz necessário algumas manilhas, caminhões de terra e entulhos para
resolver o problema. Em Humaitá no Córrego Alto Lagoa solicitou
instalação de manilhas visando a necessidade urgente devido o escoamento
do café. Outra situação que solicitou via ofício colocar três postes com
luminárias e instalar luminárias nos dois postes existentes em uma rua de
Humaitá, tratava de solicitação dos moradores das localidades. Em seguida
a Presidente em exercício, consultou o Plenário em sua soberania a
viabilidade de conceder a palavra ao Prefeito João Batista Marçal, todos
manifestaram favoráveis. Com a palavra o Prefeito João Batista saudou os
presentes justificou a necessidade dos projetos que foram apresentados,
mencionou a situação das estradas, conforme solicitação dos Vereadores,

que já estariam sendo patroladas, com relação à ponte que foi mencionada,
as vigas se encontravam no SETOP, e em breve seria feita. Jamais deixou
de atender pedidos dos Vereadores. Informou ainda que nos próximos
noventa dias iniciará o manilhamento do Córrego das ruas Artur Eutrópio e
Professor Dionysio Costa. Informou ao Vereador Carlos Henrique que
havia assinado o Decreto de emergência, para o desassoreamento do rio em
Humaitá e assim evitaria problemas para os moradores da localidade. Foi
informando que estava realizando o tapa buraco, usando asfalto quente,
mencionou sobre a parceria da companhia que está vindo para Mutum com
o município. Informou sobre a demanda que seria o desmanche dos
quiosques da Praça Benedito Valadares, estes têm uma dívida ativa com o
município. Teria dado trinta dias para serem desocupados, mencionou
sobre a necessidade de construir banheiros públicos para atender a
população. O Vereador Eliezer manifestou junto ao Senhor Prefeito que
fosse reformado os banheiros da feirinha, que se encontram em péssimas
condições. Continuou o Senhor Prefeito, informou ao Vereador Carlos
Henrique, com relação à energia em Humaitá, já havia feito solicitação
também para o transformador para a associação. O Vereador Carlos
Henrique agradeceu-o pelas benfeitorias que estariam levando para
Humaitá e contou com a atenção para as demais que seriam de extrema
necessidade, como o manilhamento próximo a escola e outros. O Senhor
Prefeito retomou a palavra e disse dos desafios que vem encontrando ao
longo de sua administração, inclusive a falta de recursos, contou com a
compreensão de todos, neste momento o Vereador Paulo Antonio solicitou
a Senhora Presidente que cumprisse o Regimento Interno, o Senhor
Prefeito respondeu que já estava encerrando sua fala, disse para o Vereador
Paulo Antonio Alves, quando a gente mostra o que está sendo feito,
incomoda. Nas considerações finais a Presidente em exercício, agradeceu a
presença de todos e ouvintes da Cultura FM, informou que a próxima
sessão seria no dia (29/05) vinte e nove de maio, horário regimental,
chamada final, presente todos relacionados no início desta Sessão.
Encerrou-se às (16:29) dezesseis horas e vinte e nove minutos, sob a
proteção de Deus, chamada final, presente todos relacionados no inicio
desta sessão. E eu Juarez Calixto da Silva, 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 oito dias do mês
de maio do ano dois mil e dezenove.

