ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Ata da (3ª) Terceira Sessão Extraordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (18) dezoito dias do mês de julho do ano dois
mil e treze, às 12:00 horas, 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, em atenção
ao Ofício nº 88/2013 do Prefeito João Batista Marçal Teixeira. Pelo Livro
de Presenças verificou o comparecimento dos vereadores: Dary Piloto
Coelho, Gezio Nunes de Oliveira, Marcone Rosa da Silva, Marcus Roberto
Duarte Brandão, Nélia Eterna de Oliveira Senra, Nilton Marques de Lima,
Paulo Antônio Alves, Tarciso Correa de Oliveira. O Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda, não compareceu, motivo de doença.
Comprovada a presença dos (10) dez Vereadores no ato da chamada, o
Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, sob a proteção de Deus com
leitura do Evangelho de São Mateus capítulo dez, versículo dezesseis a
dezoito, proclamado pelo Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão. Leu
em seguida a ata da Sessão anterior, posta em discussão, tendo em vista não
ocorrer manifestação discordante a recebeu aprovação unânime.
Prosseguindo com a Pauta passou-se às apresentações sem discussão das
proposições como seguem. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
27/2013 que “Reconhece como de interesse social o empreendimento
habitacional a ser implantado pela Companhia de Habitação do Estado de
Minas Gerais – COHAB/MG, dando outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado às Comissões
permanentes. De acordo com as exigências do Regimento Interno se
inscreveu o Prefeito Municipal João Batista Marçal Teixeira primeiramente
manifestou prazerosamente pela oportunidade e aceitação à convocação.
Continuou dizendo que a princípio o objetivo desta Sessão Extraordinária
seria para convidar a todos para estar presente nas festividades da
Exposição, entregar credenciais aos Vereadores e outros. Mas, após
comentários desta semana no Facebook, sentiu-se com mais vontade de vir
a esta Casa, de estar com o Legislativo. Como foi comentado que o
Legislativo queria votar debaixo dos panos, indiferente dos comentários,
esta Sessão não era para aprovar nada debaixo dos panos. Continuou
dizendo que se sentiu muito feliz pela Sessão realizar-se durante o dia,

porque assim há possibilidade de enxergar melhor, tudo fica mais claro.
Com relação ao objetivo da Sessão, falou sobre o assunto, explicou
detalhadamente sobre os Projetos de Lei nºs 24 e 25/2013, e de seus
benefícios para o município, de modo especial para Ocidente e Humaitá,
com a construção das Casas Populares, para atender as pessoas mais
carentes. Oportunamente disse que ficou muito feliz com o Legislativo que
estudou e apoiou as matérias. Continuou dizendo com relação ao Projeto de
Lei nº 26/2013 o tão polêmico que as pessoas estão comentando que é para
criar cargos. Fez questão que todo o seu Secretariado estivesse presente
nesta Sessão, para aqueles que quiserem questioná-los, sanar dúvidas, fazer
suas cobranças. Acha muito importante que os mesmos estejam no meio do
povo. Com relação ao Projeto de Lei nº 26/2013 explicou detalhadamente
todo o processo, para que não ficasse dúvida, e tivesse transparência.
Continuou explicando que não estamos criando Leis, ela já existe, só
estamos acrescentando item para adequá-la melhor a necessidade,
promover mais transparência nos atos da administração. Tem duas
Secretarias disponíveis, a do Esporte que o Jonas vai tomar posse e a
Secretaria do Turismo, se quisesse poderia usá-las, mas quero fazer o que é
correto. Esta Secretária não é para gerar mais um cargo, é para ajudar na
organização da Prefeitura, dar respaldo a sociedade. As sub secretarias que
estão sendo criadas é para atuar no meio do povo e com o povo. Fez um
breve relato da economia feita nestes meses de administração, com
transporte escolar, comunicação e som e outros, também breviou
comentário das inúmeras conquistas. Continuando sua fala, de acordo com
o artigo 191 da Lei Orgânica Municipal todo o cidadão tem o direito de se
manter informado de todos os atos da administração, porque são públicos.
Continuou falando em favor de seu governo defendendo a necessidade das
subsecretarias, estes cargos já estão ocupados, queremos apenas
regulamentá-los. Infelizmente tem pessoas distribuindo folhetos pelas ruas
sem conhecer a realidade. No que se refere ao salário atrasado referente ao
mês de dezembro dos funcionários que não receberam, se embasou no
artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal para prestar esclarecimentos. É
justo que as pessoas recebam seus salários, mas dentro da legalidade. Disse
para os funcionários irem ao Ministério Público, a Juíza e cobrarem seus
direitos. Tem funcionários na prefeitura que apenas batem seu cartão e não
trabalham, depois vem até a Câmara reivindicar melhorias. Hoje tem muita
gente cobrando, mas não respeitaram no passado. Este artigo da LRF, ora

citado, dá cassação de mandato do Prefeito, vai para a cadeia, eu não vou,
porque não sou bandido, tenho respeito pelo bem público, não vou fazer as
coisas erradas. Não fomos nós que deixamos de pagar os salários. Tenho
responsabilidade com a administração, não sou Prefeito para brincar. É
muito triste ver as pessoas irem para o facebook colocar mentiras. Estamos
devolvendo para o município a iluminação do campo que foi tirada há
quatro anos, estamos administrando com responsabilidade e pensando no
povo, no bem estar da comunidade. Pediu apoio aos Vereadores e
incentivou-os a não temer as ameaças infundadas, respeitem as pessoas.
Precisamos fazer manifestação sim, para aqueles funcionários que vão para
o SETOP, mas, não fazem nada. Também para aqueles que dentro da
prefeitura, se acham os donos da verdade. Vamos manifestar em favor de
tudo que é bom para o município. Não recebo meu salário, pago com os
impostos de vocês, para fazer as coisas erradas. Por mais uma vez disse que
quer administrar em favor do município, com respeito às coisas públicas.
Encerrou sua fala agradecido pela oportunidade se desculpando pelo
desabafo. Em seguida o senhor Presidente agradeceu o Senhor Prefeito
pelos esclarecimentos e deu seqüência à Pauta. Senhor Ailton Mendes disse
ao Senhor Presidente que havia se inscrito, mas não obteve informações do
porquê não foi lhe concedido a palavra. O Senhor Presidente informou-o
que a palavra não lhe foi dada com base no artigo 164 do Regimento
Interno desta Casa. Mas a Casa está de portas abertas. Passou-se a
reapresentação do Projeto de Lei nº 24/2013 que “Dispõe sobre a doação de
lotes de propriedade do município de Mutum à Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais – COHAB/MG, dando outras providências” de
autoria do Executivo Municipal, o mesmo encontra-se munido de parecer
favorável das comissões permanentes, portanto apto para ser votado.
Colocou-se o projeto em discussão e votação única, aprovado por
unanimidade. Seguindo, reapresentou-se o Projeto de Lei nº 25/2013 que
“Concede isenção tributária à Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais – COHAB/MG, dando outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência. O mesmo encontra-se munido de
parecer das Comissões Permanentes, portanto apto para ser votado.
Colocou-se o Projeto em discussão e votação única, aprovado pelos
presentes.
Reapresentou-se o Projeto de Lei nº 26/2013 que “Cria
Secretarias altera e cria outros cargos junto à Lei Complementar nº
684/2010, e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal em

regime de urgência, após apresentação, o Vereador Marcone Rosa da Silva
solicitou VISTA no projeto, foi concedida pela Presidência desta Casa. Em
seguida o Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão solicitou do Senhor
Presidente consultar o Plenário em sua soberania, a possibilidade de
dispensar parecer no Projeto de Lei nº 27/2013, ora apresentado, e votá-lo
nesta sessão, em virtude de sua urgência e necessidade para o município.
Após solicitação, o Senhor Presidente indagou ao Plenário, todos
manifestaram a favor. Colocou-se a presente matéria em discussão e
votação única, aprovado por unanimidade. Esgotado os assuntos pautados o
Senhor Prefeito informou que os projetos com pedido de VISTA em regime
de urgência têm 24 horas para serem apreciados. Imediatamente foi
marcada a Sessão Extraordinária para o dia 19 de julho às 14(quatorze
horas). Próxima Sessão Ordinária dia 14 de agosto de 2013, horário
Regimental. Encerrou-se às 14:00 (quatorze horas) 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 julho de dois
mil e treze.

