Ata Sucinta da (9ª) nona 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 doze de
junho 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, Leitura do Evangelho de São Marcos,
capítulo um, versículos quatorze e quinze proclamados pelo Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros. Em seguida solicitou leitura da
ata da sessão anterior, que foi discutida e aprovada sem ressalva. O Senhor
Presidente acolheu os presentes e ouvintes da Cultura FM, conforme
registro de presenças. Passou-se a Primeira apresentação do Projeto de Lei
Complementar nº 16, de 07 de Junho de 2019, que “Concede aumento de
10% para os professores e especialistas da rede municipal de ensino,
atualiza a tabela de vencimentos, anexo II, item 1, instituída pela Lei
Municipal nº 663/2009 e suas alterações e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado para
análise das Comissões Permanentes. Apresentação e votação única da
Denúncia realizada pelo Vereador Eliezer Vieira Machado Filho contra o
Prefeito João Batista Marçal Teixeira, protocolado na Secretaria da Câmara
Municipal com o nº 47/2019 no dia 07 de junho de 2019. Após
apresentação o Senhor Presidente explicou o processo para a votação, não
seria discutida. Colocou a denúncia em votação, votaram pela rejeição da
denúncia, sete Vereadores: Malvina Quintão de Oliveira, Reinaldo Luiz da
Silva, Juarez Calixto da Silva, Tarciso Correa de Oliveira, Nelia Eterna de
Oliveira, Dary Piloto Coelho e Carlos Henrique de Freitas Clemente. Uma
abstenção do Vereador Adir Fidelis de Oliveira e dois votos favorável a
denúncia, dos Vereadores Eliezer Vieira Machado Filho e Paulo Antonio
Alves. O Presidente Washington não votou, porque não houve empate.
1

Após apuração dos votos o Vereador Eliezer Vieira Machado Filho disse
que não seria omisso, daria prosseguimento a sua denuncia. O Vereador
Paulo Antonio Alves solicitou informação se houve abstenção, ele não
havia escutado. Confirmou o Senhor Presidente que o Vereador Adir
Fidelis de Oliveira absteve seu voto, tendo sido confirmado pelo mesmo.
Concluiu o Senhor Presidente, para os que votaram contra a denúncia, se
ele tivesse poder de voto, votaria contra também, já que o denunciaram no
Ministério Público, poderiam denunciar esta também. Seguindo com a
Pauta passou a reapresentação 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, posto em discussão e segunda votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Reapresentação 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, posto em segunda discussão e votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Seguiu com a discussão e
votação das proposições como seguem. Leitura do Pedido de Providência
de autoria dos Vereadores Eliezer Viera Machado Filho e Paulo Antonio
Alves, solicitando “Fazer caixa receptora de enxurrada na Rua Rita do
Gastão, instalar manilhas para escoar a enxurrada para a Rua Domingos
Barcelos, conectando na rede pluvial”, o autor Vereador Eliezer manifestou
a necessidade de que fosse executada sua solicitação, se faz necessário que
as caixas receptoras sejam construídas com urgência. O Vereador Paulo
Antonio Alves disse que conhecia a situação, quando calçaram a rua não
fizeram rede pluvial, disse ainda que se tratava de obra eleitoreira. Colocou
o Pedido de Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Passou a leitura do Pedido de Providência de autoria dos
Vereadores Dary Piloto Coelho, Nelia Eterna de Oliveira, Washington
Torres Hubner de Medeiros, Malvina Quintão de Oliveira, Carlos Henrique
de Freitas Clemente e Tarciso Correa de Oliveira solicitando “efetuar a
revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais, conforme
assegurado pela Constituição Federal artigo 37, inciso X, e reajustar o
salário dos Enfermeiros, dos Técnicos de enfermagem, Odontologista,
Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico em Raio X” , o autor Vereador Dary
Piloto Coelho manifestou sua satisfação com a oportunidade devido a
2

importância da mesma para os profissionais que foram citados, são
merecedores deste reconhecimento. Os demais autores Vereadores Nelia
Eterna, Malvina Quintão, Carlos Henrique, Tarciso Correa, Reinaldo Luiz e
o Presidente Washington manifestaram agradecidos com o autor Dary, pela
oportunidade, teceram elogios com a classe que seria contemplada.
Disseram que mediante conversa com o Prefeito João Batista ele confirmou
que iria enviar o Projeto de Lei concedendo a revisão, graças ao esforço
dos profissionais e Vereadores, colocou o Pedido de Providência em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. De acordo com o
artigo 28 do Regimento Interno conduziu os trabalhos a Vice Presidente
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira que apresentou o Pedido de
Providência de autoria dos Vereadores Washington Torres Hubner de
Medeiros e Juarez Calixto da Silva, solicitando “assegurar às famílias de
baixa renda com renda mensal de até 3(três) salários mínimos assistência
técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habibitação de
interesse social para sua própria moradia, conforme estabelece a Lei
Federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008”, os autores Vereadores
Washington e Juarez, frisaram muito bem a importância da referida
solicitação para as famílias, explicaram minuciosamente o processo. Posto
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. O Presidente
Washington retomou a pauta solicitou leitura do Pedido de Providência de
autoria do Vereador Dary Piloto Coelho, para “reconstruir com a máxima
urgência, a ponte próximo a Vila do Distrito de Centenário, localizada na
propriedade do Senhor Valdemar Scherre”, o autor Vereador Dary Piloto
manifestou a necessidade da referida ponte para os moradores de
Centenário e toda a população que transita pelas localidades. Informou que
já teria material no local, seria uma ponte de cinqüenta metros, em 2015 foi
ateado fogo sobre a ponte que existia na localidade. O Vereador Juarez,
disse ser conhecedor das necessidades e anseio do povo com relação a
referida ponte. O Vereador Eliezer, manifestou ser conhecedor da situação,
já teria feito vídeo, disse ainda que, por ocasião da chegada das vigas
soltaram muito foguete, e até a presente data não fizeram a ponte, é um
local de risco. Colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Finalizando fez leitura de dois
Pedidos de Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira,
solicitando “construir fossa séptica no local que melhor atender para
utilização da Escola Municipal Pedro Dias de Oliveira, no Córrego Novo
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Horizonte; e, substituir o mais rápido possível o transformador da quadra
em construção no Córrego Novo Horizonte para continuidade e
acabamento da obra” e “mudar trecho de estrada no Córrego Caracol,
propriedade da Senhora Lucimar Alexandrina e passar para a propriedade
do Senhor Chico Lau”, a autora Vereadora Nelia Eterna frisou muito bem a
importância das duas solicitações, externou anseios de que as mesmas
fossem executadas pela administração em favor do povo da localidade.
Posto em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Nas
considerações finais, pronunciou com anuência do plenário: Vereador
Paulo Antonio Alves solicitou ao Líder do Governo que intercedesse junto
à Secretaria competente no sentido de varrer os locais onde foram feito o
tapa buraco, em virtude das pedrinhas soltas, estão derrapando e propenso a
queda. No mesmo contexto o Vereador Eliezer Vieira Machado Filho
solicitou para o morro que dá acesso à COPASA, seria viável jogar um
líquido próprio para petrificar o local. Vereador Carlos Henrique de Freitas
Clemente solicitou atenção do Secretário da Cidade no sentido de que os
quebra molas fossem padronizados, construído de maneira que atendesse a
população sem ocasionar dano aos veículos e evitar acidentes, estaria
atendendo solicitação de pessoas que o procurou. Solicitou também que
fosse olhado com relação ao estacionamento para os taxistas. O Vereador
Juarez Calixto da Silva convidou os Colegas para juntos buscarem
providências com relação ao atendimento dos correios de Mutum, há muita
reclamação. Aparte para Vereador Dary Piloto que parabenizou o Nobre
Colega pela preocupação, também é sua a preocupação a precariedade no
atendimento do Correios. Concluiu o Vereador Juarez, e solicitou que o
Secretário da Cidade com sua equipe providenciassem limpeza de dois
bueiros, um no Bairro Cantinho do Céu frente à Constru-Casa e outro na
Rua da Praia. Pediu atenção da população e que tivessem cuidado com
fogo, o tempo está propício as queimadas. Outra questão preocupante é o
transporte de gado nas estradas, reafirmou a necessidade de que fosse
alguém a frente, sinalizando. E por fim convidou os Nobres Vereadores em
consonância com os Presidentes das Comissões para após a reunião,
confeccionar os pareceres nos projetos encaminhados. E Por fim
pronunciou o Senhor Presidente, agradeceu a participação dos presentes e
aos que acompanharam pela Rádio Cultura FM, informou que o áudio na
íntegra, desta sessão, se encontrava publicado na página da Câmara,
www.camaramutum.mg.gov.br. Não havendo nada mais a discutir,
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encerrou-se às 15h30min, sob a proteção de Deus, próxima sessão dia vinte
e seis de junho do ano dois mil e dezenove, horário regimental 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 doze dias do mês de junho do ano
dois mil e dezenove.
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