Ata Sucinta da (14ª) décima quarta Sessão Ordinária do (4º) quarto
período da (4ª) quarta Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Mutum. As quatorze horas do dia
vinte e sete de outubro 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. 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,
solicitou que fosse feito a leitura Bíblica do Evangelho de São Lucas,
capítulo oito, versículos dezesseis a dezessete, proclamados pelo
Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Fez-se leitura da ata da Sessão
anterior, colocou em discussão e votação, aprovada sem ressalvas. Fezse leitura do Ofício nº 33/2020 do Engenheiro Civil Senhor Palmerindo
Pimenta Filho em resposta às solicitações do Vereador Carlos Henrique
de Freitas Clemente na sessão do dia quatorze de outubro. Em seguida
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira solicitou cinco minutos para se
reunirem com a bancada de sustentação. Solicitação aceita. De volta à
sala das sessões Senhor Presidente agradeceu a tolerância de todos,
passou as apresentações dos Projetos de Lei. Primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 29/2020 que “Denominar-se-á Pronto-Socorro
Municipal Osório Teixeira Filho, o Pronto-Socorro do município de
Mutum, e dá outras providências” de autoria dos Vereadores Tarciso
Correa de Oliveira, Nelia Eterna de Oliveira e Malvina Quintão de
Oliveira. Após apresentação Vereador Carlos Henrique solicitou que
fosse consultada a soberania do plenário a dispensa de parecer e votar
ainda nesta sessão. Solicitação aceita por todos. Primeira apresentação
do Projeto de Lei nº 30, de 21 de Outubro de 2020 que “Autoriza a
abertura de crédito especial ao Orçamento Geral do Município, do
exercício de 2020, no valor de R$ 275.000,00 e dá outras providências”
de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência. Após
apresentação, Vereadora Malvina Quintão solicitou dispensa de parecer
a partir da soberania do plenário. Solicitação aceita por todos. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 31, de 21 de Outubro de 2020 que
“Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Geral do
Município, do exercício de 2020, no valor de R$ 100.000,00 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência. Após apresentação Vereadora Malvina Quintão, solicitou que
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fosse consultado a soberania do plenário para a dispensa de parecer.
Solicitação aceita pelos presentes. E primeira apresentação do Projeto
de Lei nº 32, de 21 de outubro de 2020 que “Autoriza a abertura de
crédito especial ao Orçamento Geral do Município, do exercício de
2020, no valor de R$ 36.000,00 e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência. Vereadora Malvina
Quintão solicitou que fosse consultado o plenário em sua soberania a
dispensa de parecer, todos manifestaram favoráveis. Presidente
Washington informou que teriam quatro projetos com dispensa de
parecer, retomariam com os mesmos para discussão e votação.
Reapresentação do Projeto de Lei nº 29/2020, colocou em discussão o
autor Vereador Tarciso Correa solicitou leitura da justificativa em
seguida mencionou sobre a pessoa do Senhor Osório Teixeira Filho e o
que teria representado para Mutum. Durante seu governo de 1993 a
1996 teria feito um excelente trabalho, fundou o pronto socorro
municipal que estaria completando vinte e sete anos de existência
servindo o povo de todas as classes. Seria esta uma conquista do
Prefeito Osorinho, nada mais justo que denominá-lo com seu nome
prestando uma homenagem justa. Jamais esta obra será esquecida.
Vereadora Nelia Eterna louvou a iniciativa do Nobre Colega Tarciso,
uma vez que se tratava de obra de grande relevância. Deixou suas
considerações aos familiares, Senhor Osorinho deixou seu legado.
Presidente Washington, parabenizou os autores e manifestou a
importância da matéria e teria certeza que merecia ter o nome de todos
os Vereadores desta Casa. Imediatamente o autor Vereador Tarciso
solicitou que fossem incluídos todos no Projeto de Lei, passou neste
momento a ser o mesmo de autoria de todos os Vereadores. Colocou o
Projeto de Lei em votação única, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Retomou com o Projeto de Lei nº 30, de 21 de outubro de
2020, posto em discussão, Vereador Eliezer Vieira Machado solicitou
VISTA, gostaria que o Assessor da Prefeitura enviasse extrato da
movimentação para conferência. Para que fosse entendido, Vereadora
Malvina explicou que se tratava de emendas parlamentares que seriam
incluídas no Orçamento para a saúde. Presidente Washington solicitou
leitura da justificativa do Projeto de Lei para que também tornasse fácil
o entendimento. Vereador Eliezer manteve sua solicitação de VISTA.
Retomou o Projeto de Lei nº 31, de 21 de outubro de 2020, posto em
discussão, Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, solicitou VISTA.
Retomou o Projeto de Lei nº 32, de 21 de outubro de 2020, posto em
discussão, Vereador Eliezer Vieira Machado solicitou VISTA. Em
seguida Vereador Carlos Henrique em poucas palavras disse que
entendia que os valores citados nos três projetos, seriam oriundos de
emendas parlamentares que deveriam ser anexadas ao orçamento em
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vigência, para saúde. Presidente Washington fez um breve relato dos
valores dos orçamentos de oito anos até o presente, seriam graças a
estas verbas Vereador Paulo informou que o orçamento que seria
aprovado para 2021 teria uma queda em conseqüência da pandemia.
Vereador Eliezer justificou que tratava de uma soma de R$ 411.000,00
(quatrocentos e onze mil reais) precisava ver com mais precisão.
Vereadora Nelia Eterna disse que o Nobre Colega estaria com
dificuldade de entender, sugeriu que fosse realizada reunião ainda nesta
data, uma vez que estariam em tempos de chuvas e as emendas seriam
benéficas para a saúde. Disse Presidente Washington que estaria num
período eleitoral, que se tornava delicado, não poderiam ser entendidos,
seria mantida a VISTA no tempo regimental. Com relação a próxima
sessão que seria no dia (11/11/2020)onze de novembro, devido ser a
semana das eleições ficou decidido pela maioria dos presentes que a
sessão seria no dia (18/11/2020) dezoito de novembro. Pronunciou com
anuência do Plenário Vereador Carlos Henrique de Freitas Clemente,
mencionou sobre a situação da Serra de acesso ao Córrego da Areia,
conforme ofício lido no início desta sessão. Teria sido feito uma
mudança que não teria atendido as expectativas, estaria intransitável.
Solicitou ao Senhor Presidente que interviesse junto ao Executivo no
sentido de que fosse cascalhado o local. Concluiu que não estaria
colocando a comunidade contra ninguém, apenas que resolvesse a
situação. Vereadora Nelia Eterna manifestou solidária com o Nobre
Colega e solicitou leitura do Ofício nº 2/2020 de sua autoria para o
Executivo Municipal, solicitando melhorias para as serras de Imbiruçu
que dão acesso a Ibatiba/ES e Lajinha/MG, para atender os anseios da
população de Imbiruçu. Detalhou que estariam falando nas redes
sociais sobre a serra que encontrava de difícil acesso, estariam no
tempo das chuvas o que seria normal o barro, uma vez que tratava de
local transitado por veículos, motos, tratores. Louvou a Deus pelas
chuvas para encher os rios e irrigar as plantações. Estaria esperançosa
de que o gestor iria resolver a situação. Vereador Reinaldo fez jus à
palavra da Nobre Colega Nelia, teria feito pedido de cascalhamento
para todas as estradas, que se faziam necessários. Mencionou com
relação ao Cartório de Ocidente, solicitou o empenho do Senhor
Presidente para que o mesmo voltasse a atender a população. Senhor
Presidente disse que seria necessário cascalhar as estradas, difícil seria
buscar recursos. Mencionou a importância da zona rural, a agricultura
familiar, o agronegócio. Com relação ao Cartório de Ocidente seria um
projeto do governo, estaria acontecendo em todo o estado e não só em
Mutum. Mencionou que o Cartório de Ocidente seria um patrimônio
histórico, assim como a igreja e cruzeiro. Vereador Adir Fidelis de
Oliveira parabenizou a iniciativa da Nobre Colega Nélia e disse que o
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povo estaria certo de ir para as redes sociais, o problema não seria as
chuvas, e sim o Executivo que não teria dado prioridade ao povo de
Imbiruçu. Vereadora Malvina Quintão, disse que concordaria com o
Vereador Reinaldo em cascalhar as estradas. Num desabafo disse que
nos seus quase quatro anos de mandato este dia teria sido o mais
angustiante de sua vida publica. Mencionou sobre sua investidura junto
a deputados no sentido de conseguir recursos para o município. Teria
acompanhado os recursos que solicitou para a saúde, para aquisição de
uma ambulância e equipamentos para o pronto socorro. Nas redes
sociais o povo comenta que eles não trabalham. Hoje tem os recursos
que correu atrás para aprovação, deparou com a triste decepção.
Presidente Washington solicitou que a Nobre Vereadora retratasse, não
teria sido todos os Vereadores. Vereadora Malvina se desculpou com os
Colegas que estariam juntos. Não estaria falando mal do Colega
Eliezer, os recursos alcançados não seriam para ela e sim para a
população e desculpou-se pelo desabafo. Vereador Eliezer disse que
solicitou este tempo para apreciar os projetos. Nas considerações finais
Presidente Washington agradeceu a todos que acompanharam pelas
redes sociais. Vereadora Nelia Eterna parabenizou os funcionários
públicos pelo seu dia. Face a urgência dos projetos, Presidente
Washington marcou a Sessão Extraordinária para o dia (28/10) vinte e
oito de outubro, horário regimental. Esgotado os assuntos pautados o
Senhor Presidente informou que o áudio na íntegra desta sessão se
encontrava publicado na página da Câmara Municipal. Encerrou-se à
16:00(dezesseis) horas, sob a proteção de Deus, 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 vinte e sete dias do mês de outubro do ano
dois mil e vinte.
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