Ata Sucinta da (2ª) segunda Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª)
quarta Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e
sete de fevereiro do ano dois mil e vinte, 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, Paulo
Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira. A Vereadora Nélia Eterna de
Oliveira não compareceu, sua ausência foi justificada pela Presidência
desta Casa. Comprovada a presença dos (10) dez 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,
Eclesiástico capítulo trinta e cinco, versículo um a três, proclamados pelo
Vereador Paulo Antonio Alves. Após leitura da Palavra de Deus, o
Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, solicitou minuto de silêncio em
memória às famílias enlutadas pelos passamentos ocorrido nos últimos dias
dos Senhores Dionei, Daniel e Gilmar. Em seguida o Presidente
Washington acolheu os presentes conforme livro de presenças e ouvintes
da Rádio Cultura FM, e solicitou leitura da ata da sessão anterior, que foi
discutida e aprovada sem ressalvas. Passou a primeira apresentação do
Projeto de Lei Municipal nº 02 de 10 de fevereiro de 2020 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, encaminhado para análise das Comissões Permanentes.
Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 3, de 11 de fevereiro de 2020
que “Autoriza doação de imóvel ao Consórcio Intermunicipal
Multissetorial do Entorno do Caparaó - CIS-CAPARAÓ e dá outras
providências” autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado para análise das Comissões Permanentes. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 4, de 18 de fevereiro de 2020 que
“Autoriza o Poder Executivo alienar bem móvel, mediante leilão público
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e dá outras providências” autoria do
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Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado para análise das
Comissões Permanentes. Conforme contido na pauta do dia, o Secretário
Genilson Tadeu dispensou sua fala para outra oportunidade. Passou a
Palavra para o Orador inscrito regimentalmente Vereador Eliezer Vieira
Machado Filho para expor o assunto “polêmica dos carros que foi
fiscalizar”. Saudou a todos, expôs o assunto dizendo que teria recebido
denúncia, de que estava faltando carros no SETOP, foi até o local apurar os
fatos. Como havia feito anos anteriores a partir de uma denuncia da Van
pertencente à Secretaria da Cultura, teria ido até a cidade de Linhares/ES
no período do Carnaval, mencionando toda a trajetória desta denúncia, não
teria sido apurada em virtude da ausência de Juiz e Promotor na cidade. Os
fatos expostos pelo Vereador Eliezer poderiam ser conferidos pelo áudio
desta sessão. Voltou sua fala ao fato denunciado ocorrido recentemente,
não teria citado Van como o Prefeito havia fotografado e publicado. Não
citou nome do veículo, e sim teria ido atrás de alguns carros que havia
sentido falta para averiguar sua suspeita. Quando chegou ao SETOP foi
impedido pelo Vigia, Secretário Riquinho e o Prefeito João Batista de
entrar no SETOP para fiscalizar. Foi até a Polícia, registrou queixa, para
que os mesmos autorizassem sua entrada e o Prefeito lhe explicasse onde se
encontravam os carros. Foi quando o Prefeito na frente da polícia o agrediu
por três vezes batendo no seu braço, derrubou seu celular e chutou-o,
conforme vídeo exibido nas redes sociais. Pediu ao Prefeito se ele
autorizava sua entrada para fiscalizar, mesmo ele não precisando desta
autorização, porque qualquer dos onze Vereadores teria livre acesso para
entrar no SETOP e fiscalizar se os carros estariam lá. Afirmou que o Vigia
deveria ter aberto o portão permitindo sua entrada, mas, o Prefeito não
havia permitido, depois foi autorizado e ele adentrou no recinto. De fato ele
havia percebido a falta de alguns carros, gostaria que o Prefeito explicasse
para onde teriam ido. Afirmou que não teria ido fiscalizar Van. Completou
ainda que o Prefeito o agrediu, se ele revidasse, acredita que já estaria
sendo cassado. A seu ver o Prefeito deveria sofrer alguma penalidade pela
agressão ao Vereador ao legítimo fiscal, seriam estas suas considerações.
Como de costume a palavra foi dada aos Vereadores. O Presidente
Washington num breve apanhado disse que entendia a justificativa do
Nobre Vereador, embora no país as pessoas estão enchendo de direito e
esquecendo de seus deveres. Quanto aos veículos não sabia qual o
Vereador estava procurando, mas seria do conhecimento de todos que
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muitos destes viram a noite nas estradas conduzindo os pacientes, seria
bom que os ouvintes entendessem que os carros da saúde não param,
poderiam ser comprovados pela Vereadora Malvina que trabalha na saúde.
Continuou falando de fatos anteriores como a questão da denúncia do posto
de gasolina, formulada pelo Vereador Eliezer, depois o disse que te disse.
Novamente estaria voltando com o disse que me disse. Para passar mais
confiança para as pessoas seria interessante que o Nobre Vereador
mencionasse qual o carro que estava procurando, se seria da saúde. A não
ser que o Nobre Colega acha que chegou ao feriado, pega os carros da
prefeitura leva para a SETOP e fica a disposição dos Vereadores para tirar
foto e analisar se estão todos lá. Se o Vereador conseguir provar que tinha
um carro da Prefeitura levando alguém para um evento festivo, carnaval,
aniversário, tiraria o chapéu pra ele, porque estava correto. Pediu ao Nobre
Vereador que se tivesse certeza destas situações, que mostrasse para todos,
para não ficar apenas no disse que disse, igual a situação do posto de
gasolina. A Vereadora Malvina informou que os carros da saúde funcionam
vinte e quatro horas conduzindo os pacientes para diversos lugares, que
estas situações fossem analisadas com precisão. Mencionou as palavras de
Padre Marcelino nesta Casa, “estamos no ano eleitoral, que fossemos
parceiros uns dos outros”. Convidou a todos a refletirem sobre a atitude de
cada um e que o Nobre Colega respeitasse a todos. O Vereador Eliezer
disse que, não conseguia entender o porquê ele havia recebido uma
denúncia, onde o denunciante pediu que ele fosse até Baixo Guandú e
aguardar porque a Van da Cultura iria passar, indo para praia, e não sabiam
se seria para Vitória. Ele juntamente com o motorista foi para cidade
sugerida pelo denunciante, para sua surpresa a Van passou e eles a
seguiram até Linhares, a mesma parou algumas vezes durante o percurso,
quando chegou a Linhares ele já havia acionado a polícia. No quarteirão
que a Van parou, ele com o celular para filmar quando o motorista da Van
saiu correndo. Considerou que em Linhares tem um sistema que ninguém
entre ou sai sem ser filmado. Ele já teria solicitado as imagens, porém as
mesmas não foram disponibilizadas, somente com ordem judicial, estão
arquivadas. Não conseguiu entender o que esta Van iria fazer no feriado de
carnaval em Linhares. Também outros carros já foram viajar com o
dinheiro público, como o Prefeito não soube respondê-lo nesta tribuna sua
viagem ao Rio de Janeiro com a gasolina, funcionário e hotel pagos pelo
povo, não respondeu nem mesmo o seu ofício. O Presidente Washington
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convidou o Vereador Eliezer a pronunciar apenas sobre o assunto pautado,
porque da viagem ao Rio de Janeiro o Nobre Vereador já havia falado em
outras ocasiões, e concluísse o assunto. Vereador Eliezer disse que seria
breve, mas o carro que foi ao Rio de Janeiro como a Van fazia parte
também. Por mais uma vez o Presidente Washington convidou-o a
manifestar apenas o assunto pelo qual se pautou senão teria que tomar
outras atitudes. Vereador Eliezer disse que infelizmente ao invés de ter
proteção e companheirismo nesta Casa, sentia coagido. O Presidente
Washington falou para o Vereador Eliezer que se ele pegasse o Regimento
Interno e a Lei Orgânica jamais iria se sentir coagido, seria um respeitador
daquilo que a lei permite, não usaria o microfone para se fazer de vítima,
para fazer vídeos espalhando na cidade para se promover politicamente.
Convidou ao Nobre Vereador que pegasse o Regimento Interno e a Lei
Orgânica e provasse para todos que estava sendo coagido, ou ele não
estaria estudando as leis que regem esta Casa. O Vereador Eliezer
perguntou se poderia concluir. Disse o Presidente Washington para o
Vereador Eliezer que ele estava tentando, mas não conseguia, que se
manifestasse dentro do assunto pautado. Em seguida o Vereador Eliezer
encerrou sua fala. Continuando com a pauta, passou a apresentação do
Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Eliezer Vieira Machado
Filho e Paulo Antonio Alves solicitando “repor as manilhas que quebraram
e aterrar o bueiro localizado no Córrego Novo Horizonte, propriedade de
herdeiros do falecido Senhor “Valdir Ermenegídeo”, o autor Vereador
Eliezer manifestou a necessidade da referida solicitação para atender os
anseios dos moradores da localidade. O Autor Vereador Paulo fez jus às
palavras do Vereador Eliezer. Colocou o pedido em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados,
pronunciou com anuência do Plenário o Vereador Eliezer Vieira Machado
sobre a situação dos moradores da rua da Goiaba por ocasião das chuvas,
solicitou que, dentro das possibilidades o Prefeito fizesse o desvio da água
pelo bem dos moradores. Solicitou que o Líder do Governo interviesse. Nas
Considerações finais, o Presidente agradeceu a presença de todos e
ouvintes da Cultura FM, informou que a próxima Sessão seria no dia
(11/03) onze de março, horário regimental, o áudio na íntegra desta sessão
estaria publicado na página da Câmara www.camaramutum.mg.gov.br.
Chamada final presente todos relacionados no início desta sessão,
encerrou-se às 15h15min sob a proteção de Deus. Reunião da Comissão em
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Conjunto, dia (4/3) quatro de março, às 14horas. 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 fevereiro do ano
dois mil e vinte.
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