Ata Sucinta da (3ª) terceira 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 onze de
março 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 designada para esta Sessão:
Presidente Vereadora Malvina Quintão de Oliveira, Vice Presidente
Vereador Reinaldo Luiz da Silva e Secretária Vereadora Nelia Eterna de
Oliveira. O Presidente Washington não compareceu teve sua ausência
justificada pela Presidente em exercício. 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. Comprovada a presença dos (10) dez Vereadores no ato da
chamada a 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,
Eclesiastes capítulo sete, versículos dezenove a vinte, proclamados pelo
Vereador Eliezer Vieira Machado Filho. Fez-se leitura da ata da Sessão
anterior, foi discutida e aprovada sem ressalvas. Em seguida a Senhora
Presidenta acolheu os presente e ouvintes da Cultura FM, prosseguiu com a
leitura dos pareceres da Comissão em Conjunto. Parecer nº 2/2020,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 1 de 31 de janeiro de 2020,
foi Relatora Vereadora Nelia Eterna de Oliveira. Parecer nº 3/2020,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei Municipal nº 2, de 10 de
fevereiro de 2020, foi Relatora Vereadora Malvina Quintão de Oliveira e
Parecer nº 1/2020 Voto Vencido do Vereador Eliezer Vieira Machado
Filho, opinando pela rejeição e Parecer nº 4/2020, opinando pela aprovação
do Projeto de Lei nº 4, de 18 de fevereiro de 2020, foi Relator Vereador
Tarciso Correa de Oliveira, Parecer nº 1/2020 Voto Vencido dos
Vereadores Paulo Antonio Alves e Eliezer Vieira Machado Filho, opinando
pela Rejeição do Projeto de Lei. Passou-se a reapresentação do Projeto de
Lei nº 1, de 31 de janeiro de 2020 que “Autoriza a abertura de Créditos
especiais ao Orçamento Geral do Município no Valor de R$ 23.913,20 e dá
outras providências”, autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, colocou em discussão e votação única, aprovada pelos presentes
com direito ao voto. Reapresentação 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
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art. 2º da Lei Municipal da Lei nº 978 de 12 de abril de 2018 (Programa de
Recuperação Fiscal do Município de Mutum – REFIS) e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência.
Posto em discussão, o Vereador Eliezer Vieira Machado Filho solicitou
VISTA, a solicitação foi aceita e Reapresentação 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 n. 8.666/93 e dá
outras providências” de autoria do Executivo Municipal, posto em
discussão, o Vereador Eliezer Vieira Machado Filho solicitou VISTA,
solicitação aceita. A Senhora Presidenta de acordo com o artigo 266 § 1º do
Regimento Interno, informou que o prazo máximo de VISTA seria 24(vinte
e quatro) horas. Retrucou Vereador Eliezer que seria 03(três dias) com base
no art. 266 do Regimento Interno. Em virtude do impasse na interpretação
a Senhora Presidenta solicitou a presença do Assessor desta Casa, para que
o mesmo prestasse esclarecimento quanto ao tempo regimental. Mediante
explanação, o Assessor informou que seriam vinte e quatro horas, mas
poderiam ficar para a Sessão Ordinária no dia (25/03) vinte e cinco de
março. Seguiu com a pauta passou a leitura de dois Pedidos de Providência
de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho solicitando “ aterrar
as manilhas que foram desaterradas no Córrego Boa Vista, Distrito de
Humaitá, próximo a propriedade do Senhor Sebastião Marciano divisa com
finado Bebé” e “instalar mais um tubulão metálico e fazer aterro na ponte
do “Foca” que liga o Córrego Barcelos ao Córrego Lagoa Torta”. O autor
Vereador Eliezer manifestou em defesa às duas solicitações, por serem de
extrema relevância para as referidas localidades. Vereador Tarciso Correa
manifestou mediante a solicitação do Tubulão, disse que não há
necessidade de dois tubulões na referida localidade, seria necessário limpar
o existente. Retrucou o Vereador Eliezer que um tubulão não comportaria a
água. O Vereador Carlos Henrique, agradeceu o Nobre Colega Eliezer
pelas solicitações em discussão, inclusive tem uma de Humaitá. Gostaria
de informar que ele ligou por várias vezes para o Secretário de Obras e
Prefeito nesta questão de desentupir a manilha, inclusive no dia que
aconteceu o rompimento, ele imediatamente se comunicou com o
Secretário Lenir e o Prefeito João Batista. Considerou que foram duas
semanas de chuvas contínuas, o que impossibilitou qualquer ação, o acesso
estava difícil. Acredita que o tempo firmando, as máquinas irão para as
estradas melhorar o acesso o mais rápido possível. Disse que não teria nada
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contra o Vereador Eliezer em suas postagens, dias atrás ele esteve em
Humaitá filmando a ponte que fica próxima a sua casa, agradeceu-o por
estar ajudando a cobrar. O Nobre Colega foi infeliz em uma parte, quando
publicou que ele já teria feito Pedido de Providência nesta Casa. Diante da
publicação solicitou que ele lhe mostrasse o pedido ou corrigisse sua fala
no vídeo. Porque a solicitação é de sua autoria teria sido aprovada nesta
Casa no dia dez de maio de dois mil e dezessete, podendo ser comprovada
de acordo com o caderno de pedidos na Assessoria desta Casa. Suas
explanações seriam a título de esclarecimento, esperava que todos tivessem
entendido. O Vereador Eliezer disse que teria sido mencionado, esteve no
local citado pelo Nobre Colega Carlos Henrique, teria feito ofício e vídeo e
postado nas redes sociais sim, a pedido dos moradores. Esteve na assessoria
desta Casa, protocolou o pedido como de costume, a funcionária iria
conferir posteriormente, o pedido seria de quem protocolou primeiro,
conforme normas. O Vereador Carlos Henrique confirmando a fala do
Vereador Eliezer, disse que o pedido estaria relacionado no caderno, teria
sido votado e aprovado no dia 10/05/2017(dez de maio de dois mil e
dezessete). Os Vereadores Nelia Eterna e Reinaldo se manifestaram em
prol das solicitações, frisaram a importância de estarem vigilantes com as
necessidades do município. Após discussão, colocou os dois pedidos em
votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto. Leu o Pedido de
Providência de autoria do Vereador Juarez Calixto da Silva, solicitando
“construir galeria pluvial na Rua Domingos Barcelos nas imediações da
residência nº 22”, o autor Vereador Juarez expôs os anseios dos moradores
e os benefícios da referida solicitação para solucionar o problema com as
enxurradas que tem causado grande transtorno. O Vereador Eliezer
manifestou a necessidade de que fossem tomadas medidas urgentes pelo
bem dos moradores. Colocou o Pedido em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Passou-se a leitura do Pedido de Providência
de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira, solicitando “providenciar
auxiliar de limpeza para prestar serviço no Pronto Socorro Municipal no
período noturno”. A autora Vereadora Nelia Eterna manifestou a
importância de que fosse colocado um funcionário da limpeza no período
noturno, uma vez que, já teria percebido a necessidade. Os Vereadores
Eliezer, Malvina Quintão manifestaram apoio Nobre Colega, por conhecer
a necessidade. Acrescentou o Vereador Eliezer que já teria feito Pedido
para reforma do Pronto Socorro, se fazia necessária pintura e melhoria na
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iluminação para atender melhor a população. Reafirmou Vereadora
Malvina a necessidade de mais funcionário para manter o local mais
higienizado. E ainda, estaria buscando Emenda Parlamentar para o Pronto
Socorro, já teria publicado nas redes sociais, poderiam acompanhar o
processo. Incentivou os demais Colegas a buscarem Emendas
Parlamentares junto a deputados em prol do município. Colocou o Pedido
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. De acordo com
o artigo 28 do Regimento Interno, assumiu os trabalhos o Vice Presidente
em exercício, Vereador Reinaldo Luiz que solicitou leitura do Pedido de
Providência de autoria da Vereadora Malvina Quintão de Oliveira, Nelia
Eterna de Oliveira e Tarciso Correa de Oliveira solicitando “fazer
melhorias na iluminação das Ruas Sete de Setembro, Otávio Amaral,
Getúlio Vargas, Artur Lobato e Praça Raul Soares, trocando as atuais
hastes (braços) de iluminação dos postes por outras de tamanho maior e
com lâmpadas de melhor qualidade”, a autora Vereadora Malvina Quintão,
bem como os demais autores Nelia e Tarciso, manifestaram a importância
da presente solicitação para todos, proporcionando mais segurança e
comodidade, sobretudo para aqueles que precisam transitar durante a noite.
Vereador Dary parabenizou os autores pelas ruas que foram citadas, mas,
percebia uma necessidade maior nos morros da caixa d’água, piscina e
carvão. Solicitou também que atendessem primeiro os locais que não
existisse nenhuma lâmpada sequer, sendo que cinco por cento do pedido
em discussão atenderia os locais citados. O Vereador Juarez Calixto,
parabenizou os autores pela iniciativa, trata de solicitação necessária.
Colocou o Pedido em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Apresentou a Moção de Congratulação nº 2/2020 de autoria da
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira e demais Vereadores
congratulando com todas as mulheres pela comemoração do dia
Internacional da Mulher. A autora Vereadora Malvina manifestou
agradecida com a presença das mulheres que aceitaram o convite,
alencando a importância de todas em seus diversos segmentos. Em nome
da Câmara Municipal parabenizou todas as mulheres. Os Vereadores Adir
Fidelis, Nelia Eterna, Dary Piloto, Tarciso Correa, Carlos Henrique, Juarez
Calixto, Paulo Antonio, Eliezer Vieira e Reinaldo Luiz, parabenizou a
Vereadora Malvina pela feliz iniciativa e o espaço que lhes fora dado,
manifestou apreço com as mulheres presentes, valorizaram as esposas, as
mães, irmãs, filhas e funcionárias desta Casa pelo dia e por tudo que
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representam. Incentivando-as a lutarem pelos seus direitos. Colocou a
Moção em votação, aprovada pelos presentes com direito ao voto. A
Presidenta em exercício retomou a pauta, não havendo nada mais a discutir,
informou que o áudio na íntegra desta sessão se encontrava publicado na
página da Câmara www.camaramutum.mg.gov.br chamada final, presente
todos relacionados no início desta sessão. Informou que a próxima sessão
seria no dia vinte e cinco de março, horário regimental. Encerrou-se às 16
horas, sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos relacionados
no início desta sessão. E eu Nelia Eterna de Oliveira, secretária, lavrei a
presente ata, que, após lida, e, se, aprovada, deverá ser assinada pela
Senhora Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto,
aos onze dias do mês de março do ano dois mil e vinte.
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