ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Ata da (1ª) primeira Sessão Extraordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (17) dezessete dias do mês de abril do ano dois
mil e treze, reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira Pinto da Câmara
Municipal de Mutum sito à Rua Dom Cavati, 391 nesta cidade de Mutum
estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Vereador Washington Torres
Hubner de Medeiros e por mim Clóvis Viana, Secretário. Pelo Livro de
Presenças verificou o comparecimento dos vereadores: Dary Piloto Coelho,
Gezio Nunes de Oliveira, Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto Pinheiro
de Lacerda, Marcus Roberto Duarte Brandão, Nélia Eterna de Oliveira
Senra, Nilton Marques de Lima, 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 com leitura do Salmo vinte e três, proclamado pelo Vereador Marcus
Roberto Duarte Brandão. Leu em seguida a ata da Sessão anterior, posta
em discussão, recebeu aprovação unânime. Em seguida o Senhor
Presidente agradeceu a presença dos Senhores Vereadores e pela atenção
ao Ofício Circular nº 03/2013 que se trata da convocação para esta Sessão.
Acolheu o Prefeito Ronaldo juntamente com seu Secretariado e demais
presentes. Em seguida deu seqüência à pauta com a primeira apresentação
do Projeto de Lei nº 011/2013 que “Autoriza o Executivo Municipal
celebrar através de contrato administrativo a concessão, permissão, cessão
ou autorização do uso de bem público por particular e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência.
Após a apresentação, o Vereador Dary Piloto Coelho, no uso da palavra
cumprimentou os presentes, e solicitou do Senhor Presidente cinco
minutos, para sanar dúvidas existentes na presente matéria. A solicitação
foi aceita pelo senhor Presidente. De volta à Sala das Sessões, o Vereador
Dary Piloto Coelho justificou que o Colega Marcos Pinheiro tinha dúvidas
que foram sanadas, solicitou do Senhor Presidente consultar o Plenário em
sua soberania, a viabilidade de dispensar o parecer na presente matéria e
votá-lo nesta Sessão. Imediatamente o Senhor Presidente consultou o
plenário, todos manifestaram favoráveis, uma vez que estão cientes da
matéria e aptos para votar. O Senhor Presidente colocou a matéria em
discussão, tendo em vista que não há nada mais a discutir, colocou o
Projeto de Lei em votação única, aprovado por unanimidade. Em seguida o

Vereador Marcos Pinheiro, solicitou do Prefeito Ronaldo, que veja a
possibilidade de que um Quiosk daquele, funcione com um posto policial.
Dando seqüência a pauta de acordo com as normas regimentais usou a
palavra o Secretária Municipal da Saúde, Maria Aurora Martins Lopes
Oliveira, que num breve relato explanou as conquistas realizadas de janeiro
a março deste ano, encerrou sua fala se colocando à disposição.
Continuando a palavra foi dada à Secretária Municipal da Educação Sandra
Guter Ferreira Teixeira, a mesma explanou comentário
prestando
informações sobre o SIMEC E PAR. SIMEC – Sistema Integrado de
Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação e PAR –
Plano de Ações Articuladas. Também explanou comentário sobre a
construção da Escola Municipal Gentil Simões Caldeira e a Nova Creche,
são conquistas para o município. Para realização das conquistas contou
com o apoio do Legislativo Municipal. E por fim a palavra foi dada ao
Prefeito Ronaldo Coutinho Nogueira, o mesmo saudou a todos vereadores e
demais presentes, onde dizia que se sentia muito a vontade para
compartilhar com esta Casa e sua equipe os 107 dias de administração.
Informou que na Prefeitura tem 851 funcionários, tem enfrentado muitos
desafios, está sendo muito monitorado pelo Ministério Público. Conforme
dito na ata anterior, se justificou com o Vereador Marcone que o atraso a
resposta de sua solicitação é em vista destas inúmeras respostas ao
Ministério Público. Falou no seu desejo de trabalhar de forma serena e
responsável. Informou que a Caixa Econômica deverá voltar para Mutum
ainda este ano. Teceu elogios à sua equipe de trabalho que nestes 107 dias
vem desenvolvendo um excelente trabalho. Continuou dizendo que
solicitou esta Sessão Extraordinária no intuito de que o Legislativo e
Executivo caminhe nos mesmos horizontes. Informou ao Vereador Marcos
Pinheiro que já fez contato com a Polícia no sentido de colocar Posto
Policial naquele Quiosck, obteve resposta que tem de passar por um
processo, mas a iniciativa já foi tomada. Quanto a solicitação do Vereador
Marcone no que se refere a segurança Pública, também já tomamos
providências, trazendo uma Juiza e uma Delegada. Também disse das
dificuldades encontradas com relação as dividas que são maiores do que o
valor arrecadado, neste mês vamos ficar no deficit. Também falou na
necessidade de olhar pelos produtores rurais, com melhoria de estradas.
Falou no desejo de ter a parceria desta Casa no que se refere em usar parte
do terreno do parque de exposição para construir a escola para atendimento

infantil. Enfim fez relato minucioso de sua administração. Por mais uma
vez disse que está sendo cobrado de maneira irresponsável e que sempre
pautou sua vida de maneira simples e objetiva, juntamente com sua equipe
está fazendo o máximo que podem fazer. E neste momento entregará ao
Presidente desta Casa Woshington Torres Hubner de Medeiros um
Requerimento, onde ele renuncia seu mandato, porque não pode abrir mão
de seus princípios. Só ele sabe o que tem passado. O pedido está feito e
consolidado. Após o relato, tendo em vista todos ficarem atônitos com a
notícia do Senhor Prefeito, imediatamente o Presidente desta Casa
interrompeu a Sessão às 18:10 (dezoito horas e dez minutos), para retornar
às 15 horas do dia 18/04/2013 (dezoito de abril de dois mil e treze). Dando
seqüência à presente Sessão o Presidente Washington com base no art. 125
do Regimento Interno e art. 24, VII da Lei Orgânica Municipal recebeu o
Requerimento e reconheceu o comunicado de Renuncia nos seguintes
termos: Exmo Senhor Presidente, eu RONALDO COUTINHO
NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Mutum – MG, venho por meio deste,
trazer ao conhecimento desta Casa conforme estabelecido na Lei Orgânica,
em seu Artigo 24, Inciso VII, sua renuncia ao cargo de Prefeito Municipal
por motivo de foro intimo, em caráter irrevogável. Sem mais renovo o
protesto de distinta consideração. Mutum-MG, 17 de abril de 2013 Ronaldo
Coutinho Nogueira Prefeito Municipal. Exmo. Senhor Washington Torres
Hubner de Medeiros, DD Presidente da Câmara Municipal de Mutum.
Após leitura do Requerimento o Senhor Presidente declarou extinto o
Mandato do Prefeito Ronaldo com base no art. 38, XIV da Lei Orgânica
Municipal, e convocou o Vice-Presidente Vereador João Batista Marçal
Teixeira, para tomar Posse ao Cargo de Prefeito Municipal Mutum,
embasado na Lei Orgânica de acordo com o artigo 34 e 66 § 6º, às 16:00
(dezesseis horas), do dia dezoito de abril de dois mil e treze. Não havendo
nada mais a discutir, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão sob a
proteção de Deus, com a chamada final, presente todos relacionados no
início desta sessão. E eu, Clóvis Viana, 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 dezoito dias do
mês de abril do ano dois mil e treze.

