ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (17ª) décima Sétima Sessão Ordinária do (2º) segundo período da
(2ª) segunda Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Aos (12) doze dias do mês de novembro do
ano dois mil e quatorze, às 12h 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, Nelia 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 a leitura Bíblica tirada do
Livro do Profeta Jeremias, capítulo um, versículo quatro a sete, proclamado
pelo Vereador Paulo Antonio Alves. Leu em seguida a ata da Sessão
anterior, posta em discussão, tendo em vista a manifestação favorável dos
presentes, colocou-a em votação, aprovada por unanimidade. Em seguida o
Senhor Presidente desejou boas vindas aos presentes, destacando a
presença do Secretário do Meio Ambiente Genilson Tadeu e Secretário do
Esporte Jarbas. Continuando com a Pauta, passou-se a leitura das
correspondências como seguem: Ofício nº 129/2014 da Secretária
Municipal da Educação, Senhora Sandra Guter Ferreira Teixeira,
encaminhando para esta Casa cópia do Edital do Processo Seletivo
Simplificado nº 2/2014 para suprir necessidade temporária da Secretaria da
Educação no próximo ano 2015. Leitura do Ofício nº 223/2014 do
Ministério Público Promotora de Justiça Doutora Alice Mello Vilela,
informando que assumiu em três de novembro do corrente ano as funções
ministeriais correlatas à Comarca de Mutum Minas Gerais e finalmente
fez-se leitura do Ofício nº 047/2014 do Senhor Roberto Sales Borges
Diretor Presidente da SOVAL-Sociedade Ornitológica Valadarense,
convidando a Edilidade para a realização do Torneio de Canto de Pássaros
no dia 16/11 no Poliesportivo Municipal das 08:00 às 12:00 horas. Após
leitura das correspondências, passou-se às apresentações sem discussão das
proposições como seguem: Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 40,
03 de novembro de 2014 que “Autoriza o Executivo Municipal alienar bens

móveis, mediante Leilão Público nos termos da Lei 8.666/93 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência
encaminhado às Comissões Permanentes. Primeira apresentação do Projeto
de Lei nº 41/2014 que “Denominar-se-á “Agenor Benigno Teixeira”, a Capela
Velório do Município de Mutum e dá outras providências” de autoria dos
Vereadores Dary Piloto Coelho e Nilton Marques de Lima em regime de
urgência, após apresentação o Vereador Marcone Rosa da Silva face a
urgência e necessidade da mesma, solicitou ao Senhor Presidente consultar
o Plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o parecer e votá-lo
nesta sessão. Após solicitação o Senhor Presidente indagou ao Plenário
todos manifestaram favoráveis, o mesmo voltará no momento oportuno.
Continuando passou-se a primeira apresentação do Projeto de Lei nº 42, de
11 de Outubro de 2014 que “Estabelece Normas de Proteção do Patrimônio
Cultural do Município de Mutum e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado às Comissões
Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 43, de 11 de
Novembro de 2014 que “Dá nova Redação ao Caput do Artigo 5º da Lei
Municipal nº 788/2013 que estabelece Proposta Orçamentária, Estimando a
Receita e fixando a despesa do Município de Mutum para o Exercício de
2014” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado para análise das Comissões Permanentes. Em seguida
apresentou a Intimação nº 24.540/2014 do Processo nº 913058 referente ao
exercício 2013 conta do Prefeito João Batista Marçal Teixeira,
encaminhado para análise da Comissão de Finanças Orçamento e Tomada
de Contas. O Orador inscrito Ricardo Alves Machado, não compareceu,
deu seqüência à Sessão com a reapresentação do Projeto de Lei nº 41/2014,
apresentado anteriormente com dispensa de parecer, posto em discussão, o
autor Vereador Dary Piloto Coelho disse que a presente matéria visa
denominar a Capela Velório que está em fase final, preste a ser inaugurada.
O Senhor Benigno foi um morador antigo desta localidade, pessoa que
gozou de uma vasta amizade, merecedora desta justa homenagem. O
Vereador Marcus Brandão parabenizou o autor pela feliz iniciativa e o
Prefeito Municipal pela execução da obra, obra esta de grande relevância e
conquista para nosso município. Não havendo nada mais a discutir colocou
o Projeto em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Reapresentação do Projeto de Lei nº 36/2014 que “Institui o “Dia da Família
na Escola”, na rede municipal de ensino do município de Mutum e dá outras

providências” de autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva, posto em
discussão, tendo em vista não haver nada mais a discutir colocou-o em
segunda votação, aprovado por todos com direito ao voto. Prosseguindo
com a pauta, passou-se às discussões e votações das proposições como
seguem: Leitura de dois Pedidos de Providência de autoria do Vereador
Marcone Rosa da Silva, solicitando “instalar água encanada do poço
artesiano, na Escola Municipal Pedro Dias de Oliveira, localizada no
Córrego Novo Horizonte” e “aumentar o tamanho da área do Cemitério da
Vila do Distrito de Humaitá”. O autor Vereador Marcone Rosa explicou
muito bem a necessidade das duas solicitações para as referidas localidades
Na primeira solicitação o poço foi perfurado, falta apenas a colocação de
bomba adequada para funcionar. Na segunda solicitação trata da abertura
de espaço no cemitério de Humaitá, que trará benefícios para a localidade,
uma vez que existem terras que podem ser usadas. Em seguida o Vereador
Marcos Pinheiro parabenizou o autor pelas duas solicitações e importância
das mesmas. Oportunamente viabilizou a necessidade de que seja feito
calçamento para dar acesso ao referido cemitério. Posto em votação,
aprovado por todos com direito ao voto. Continuando, de acordo com o
artigo 28 do Regimento Interno o Vice Presidente Vereador Gezio Nunes
de Oliveira assumiu os trabalhos e apresentou o Pedido de Providência de
autoria do Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros solicitando
“construir rede pluvial na Avenida Antonio Vieira, na Vila do Distrito de
Ocidente, para desviar o grande volume de enxurrada que acomete este
logradouro”, o autor Vereador Washington explicou detalhadamente o
objetivo de sua solicitação que objetiva resolver o problema com a referida
enxurrada que vem prejudicando sobretudo nesta referida avenida. A água
escoa, causando sérios transtornos para as pessoas que trafegam nesta
localidade, os carros agarram em plena avenida. Encerrou sua fala
contando com o apoio dos Nobres Colegas na aprovação e do Executivo
Municipal na execução. Com o apoio dos Nobres Colegas o Presidente em
exercício colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado por todos
com direito ao voto. O Senhor Presidente Washington retomou a pauta e
apresentou os dois pedidos de providência de autoria do Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitando “construir sede de baias para o
Clube do Cavalo mutuense” e “implantar Posto Policial nos Distritos de
Roseiral, Humaitá e Centenário e no povoado de Santa Rita” neste segundo
pedido tem o Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão como co-autor.

Posto em discussão o autor Vereador Marcos Pinheiro disse que se faz
necessário a construção das Baias para proporcionar um abrigo para os
cavalos e que seja construído dentro dos trâmites legais, não como a
construção que foi feito por ocasião da exposição, que esta construção, seja
para somar em favor do município. Com relação à segunda solicitação
vimos à escassez de policiais efetivos para atuar, e os problemas
enfrentados nos últimos dias. Considerou ainda que anos atrás existia
posto policial em alguns distritos, hoje não temos mais. E agora recente a
retirada dos presos para outros locais, ficou mais difícil manter os efetivos.
Em seguida o Vereador Marcus Brandão iniciou sua fala cumprimentando
os alunos e professores da APAE, e com relação aos pedidos o Nobre
Colega foi muito feliz, por que são de grande valia. A construção das Baias
é de grande utilidade, pois hoje em nossa cidade temos a prática das
Cavalgadas e Cavalhadas e também reafirmou as palavras do autor
Vereador Marcos Pinheiro, uma vez que ele é Veterinário é conhecedor da
necessidade, beneficiar também para a Equideoterapia, recurso para a
medicina. É claro que irá beneficiar dentro das normas que deverão ser
respeitadas. E com relação ao segundo pedido vimos às mortes ocorridas
nos últimos dias, sentimos a necessidade de mais policiamento. Em janeiro
de 2015 o novo Governador do Estado tomará posse, esperamos que este
tome novas medidas. Disse ainda que foi informado de que a Cadeia
Publica foi interditada para reforma. Mas querem fechá-la como aconteceu
em Lajinha. Se isto acontecer será uma perda para nosso município, quando
acontecer alguma coisa os prisioneiros terão que ser levados para
Manhuaçu, isto irá gerar despesa para o município, trará sérios transtornos
tanto no aspecto financeiro como na segurança. Convidou todos os
Colegas para estarem atentos, uma vez que presenciamos acontecimentos
que chocou nossa sociedade, devemos reivindicar mais segurança Pública.
O Vereador Tarciso Correa parabenizou o autor pela iniciativa frisando
muito bem a necessidade da Segurança Publica em nosso município. O
Vereador Dary Piloto Coelho disse com relação à fala do Nobre Colega
Marcus Brandão, onde ele colocou a Segurança Publica e Cadeia Pública,
os colegas esqueceram-se de colocar Ocidente é muito importante para lá
também. Esta Casa deveria agendar uma visita com o Secretário de
Segurança Pública com o intuito de não fechar a Cadeia, se fechar fica
difícil ativá-la novamente. Aparte para o Vereador Marcus Brandão
esclareceu que a Cadeia está interditada para sofrer reforma, mas se

comenta que irão fechar. O Vereador Dary Piloto retomou a palavra
continuou dizendo, se fechar a Cadeia, vai ficar difícil abri-la de novo,
perderemos muito com isto. Convidou todos os segmentos da sociedade
para se unirem e correrem atrás. Em seguida o Vereador Marcos Pinheiro
informou que não foi esquecimento de Ocidente e Imbiruçu, só não
colocou em respeito aos Nobres Colegas Washington e Nelia. A Vereadora
Nelia Eterna parabenizou o autor pela iniciativa, lembrando que os Postos
policiais nos distritos são de extrema necessidade, como moradora do
distrito mais longe de Mutum, conhece os desafios, faltam policiais, espera
que este problema seja resolvido. Acredito que o amanhã será melhor, que
Mutum não irá precisar de cadeia. Após longa discussão colocou os dois
pedidos em votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto.
Seguindo, o Vereador Gezio Nunes de Oliveira solicitou a palavra e disse
que na Sessão anterior ele cobrou melhoria para rede esgoto próxima a sua
residência até a presente data nada foi feito. Solicitou que o Líder do
Governo interceda junto ao órgão competente no sentido de resolver este
problema que vem causando sérios problemas para os moradores. O Líder
do Governo Vereador Marcus Brandão, disse que esteve no local,
realmente as palavras do Nobre Colega são verídicas, reivindicará mais
uma vez ao Secretário de Obras e Secretário da Cidade, considerou que os
moradores da localidade merecem respeito e conclusão da obra. Disse o
Vereador Marcos Pinheiro, que não basta apenas concluir a obra, mas que o
esgoto seja tratado antes de despejar nos rios. Em seguida o Senhor
Presidente conduziu a fala e indicou os Vereadores Marcus Roberto Duarte
Brandão e Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda para fazer parte do Plano
Municipal Saneamento Básico. Não havendo nada mais a discutir,
informou que a próxima Sessão será no dia (26/11/2014) vinte e seis de
novembro do corrente ano, horário Regimental, encerrou-se às (13:30)
treze horas e trinta minutos sob a proteção de Deus, chamada final,
presentes 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 doze dias do mês de novembro do ano dois mil e
quatorze.

