Ata da (1ª) Primeira Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da (3ª)
terceira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (11) onze dias do mês de fevereiro do ano dois
mil e quinze, às 12 h 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 Gezio Nunes de Oliveira,
Secretário. Pelo livro de presenças verificou o comparecimento dos
Vereadores: Clóvis Viana, Dary Piloto Coelho, Marcone Rosa da Silva,
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Marcus Roberto Duarte Brandão,
Nelia Eterna de Oliveira Senra, Nilton Marques de Lima, Paulo Antônio
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 da Carta de São Paulo aos
Romanos, capítulo quinze, versículo de um a quatro, proclamado pelo
Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão. Em seguida o Senhor
Presidente acolheu os visitantes e ouvintes da Radio Cultura FM.
Esperando que neste novo ano Deus esteja a frente de todas as atividades
desta Casa Legislativa. Dando seqüência à pauta, passou-se leitura do
Ofício nº 5/2015 de autoria do Executivo Municipal indicando o Vereador
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda para ser o Líder do Governo nesta
Câmara Municipal. Em seguida, passou-se às apresentações sem discussão
dos Projetos como seguem: Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
1/2015 que “Dispõe, nos termos do art. 37, X da Constituição da República
Federativa do Brasil, e § 4º do art. 35 da Lei Orgânica Municipal, sobre a
revisão geral dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de
Mutum, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências” de autoria da
Mesa Diretora, em regime de urgência, após apresentação o Vereador Dary
Piloto Coelho, solicitou que a Presidência desta Casa consultasse o
Plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar Parecer na presente
matéria, uma vez que a mesma é legal está adequada à Legislação Vigente.
Após solicitação o Senhor Presidente indagou ao Plenário, todos se
posicionaram a favor. A presente matéria voltará em plenário no momento
oportuno. Seguindo apresentou o Projeto de Lei nº 2/2015 que “Autoriza a
abertura de créditos especiais ao Orçamento geral do Município no valor de
R$ 970.404,80 e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência. Após apresentação o Vereador Marcos

Roberto Pinheiro de Lacerda solicitou da Presidência desta Casa consultar
o plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o parecer na referida
matéria e votá-lo nesta sessão em virtude de sua urgência e necessidade.
Após solicitação, o Senhor Presidente indagou o plenário, o Vereador
Marcone Rosa da Silva, solicitou cinco minutos para se reunir com os
demais colegas, uma vez que não está interado da presente matéria. A
solicitação foi aceita, a presente sessão ficou suspensa. De volta à Sala das
Sessões, o Senhor Presidente informou que as duvidas foram sanadas o
mesmo voltará em plenário no momento oportuno. Continuando passou-se
a primeira apresentação do Projeto de Resolução nº 1/2015 que “Autoriza a
Câmara Municipal a doar coroa de flores para homenagear cidadão que
prestou relevantes serviços à administração pública e, conseqüentemente, à
sociedade e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora e primeira
apresentação do Projeto de Resolução nº 2/2015 que “Estabelece normas
para a realização de despesas com a compra de café, refrigerante e lanches
e dá outras providências” de autoria da Mesa Diretora, após apresentações,
o Vereador Dary Piloto Coelho solicitou ao Senhor Presidente que também
consultasse o plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o
parecer nos dois Projetos de Resolução ora apresentados, considerando a
necessidade dos mesmos para esta Casa. Após solicitação, o Senhor
Presidente indagou o Plenário, todos manifestaram favoráveis. Fizeram
leitura das duas consultas feitas ao IBAM, obtendo resposta favoráveis para
as duas questões. Os dois Projetos voltarão em plenário no momento
oportuno. Se inscreveu de acordo com as Normas Regimentais o Senhor
Genilson Tadeu, Secretário Municipal do Meio Ambiente, para prestar
esclarecimentos referente ao Informativo feito para toda a população
mutuense no que tange a limpeza publica. Disse que várias leis foram
aprovadas e sancionadas e estão voltadas por esta questão, sendo que a
Administração atual não tem medido esforços em prol de manter a cidade
limpa. É claro que não será fácil aplicar os requisitos necessários, mas
também não é impossível, o que se deve ter é um planejamento, pois o
objetivo principal e dar acessibilidade aos pedestres. O lixo domestico é
responsabilidade da administração e entulhos e outros é de
responsabilidade dos moradores. Os critérios estão explícitos no
Informativo, concluiu que o objetivo não é criar problemas e sim atender as
inúmeras solicitações da comunidade. Está abertos para discussão e
esclarecer os fatos. Encerrou sua fala agradecido pela oportunidade e se

colocou à disposição. Em seguida o Senhor Presidente louvou a iniciativa
do Secretário Genilson Tadeu, agradeceu-o pelas informações prestadas.
Deu seqüência à pauta retomou o Projeto de Lei nº 1/2015, apresentado
anteriormente com dispensa de parecer e colocou-o em discussão, tendo em
vista não haver nada mais a acrescentar, colocou-o em votação única,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Reapresentou o Projeto de
Lei nº 2/2015 apresentado anteriormente, com dispensa de parecer,
colocou-o em discussão, em vista de não haver nada mais a acrescentar
colocou-o em votação única, aprovado por todos com direito ao voto.
Continuando, passou-se a reapresentação do Projeto de Resolução nº
1/2015, com dispensa de parecer, posto em discussão e votação única,
aprovado por todos com direito ao voto. E por fim reapresentou o Projeto
de Resolução nº 2/2015, também com dispensa de parecer, posto em
discussão e votação única, aprovado por todos com direito ao voto.
Continuando com a pauta, de acordo com a exigências do artigo 28 do
Regimento Interno assumiu os trabalhos o Vice Presidente Tarciso Correa
que apresentou o Requerimento nº 1/2015 requerendo executar o pedido de
providência que trata da “reconstrução da ponte que liga o município de
Mutum ao de Lajinha-MG, localizada na Cabeceira do Córrego São
Manoel, propriedade do Senhor Saulino Belmiro”
e
Pedido de
Providência solicitando “implantar torre para cobertura de telefonia
móvel(celular) no Distrito de Ocidente”, ambos de autoria do Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros, posto em discussão o autor
Vereador Washington, explicou detalhadamente a necessidade das duas
solicitações, quanto ao requerimento é visível por todos a necessidade da
referida ponte para dar acesso a várias localidades, e muitas dificuldades
são enfrentadas por caminhões, ônibus e outros veículos que trafegam nesta
ponte. Com relação ao pedido, se trata da torre de celular, de grande valia
para o povo uma conquista para os distritos do município. Continuando o
Vereador Dary Piloto falou da necessidade desta ponte que foi solicitada e
sendo a mesma de grande valia e com relação a torre, é uma conquista
alcançada depois de uma visita à Assembléia, sendo as mesmas de grande
valia para os moradores dos distritos. O Vereador Marcone Rosa louvou a
iniciativa do autor, a referida ponte se faz necessário face a sua necessidade
para as pessoas que transitam nesta localidade. Mencionou ainda a carência
de ponte em todo o município E Com relação a torre de celular esclareceu
que é de grande valia e o povo merece este meio de comunicação. Foi uma

conquista que obtiveram a partir da presença dos Vereadores em Belo
Horizonte junto ao Governador do Estado, não é uma conquista política,
todos os deputados que apoiaram nossa região estão nesta luta. Em seguida
o Vereador Marcos Pinheiro, também teceu elogios ao autor pela feliz
iniciativa e pela preocupação com o povo que tem o direito de ir e vir. O
Vereador Marcus Brandão teceu elogios ao autor pela grandeza das
solicitações, tanto a ponte como a torre de telefonia são obras que
beneficiarão o povo. A Vereadora Nelia Eterna louvou a iniciativa do autor
pela necessidade desta ponte e também pela necessidade desta torre
telefonia móvel. Oportunamente solicitou que o Líder do Governo
intercedesse junto ao Executivo no sentido de agilizar a construção desta
ponte porque muitas pessoas trafegam nesta localidade. Continuando, o
Vereador Washington disse que foi muito bem lembrado pelo Nobre
Colega Marcone quando disse que a telefonia Móvel é um Projeto do
Governo Minas Comunica 2, agradeceu os Deputados que investem em
nosso município, estamos muito bem representados. Após discussão,
colocou o Requerimento e o Pedido em votação, aprovados por todos com
direito ao voto. O Senhor Presidente retomou a pauta, agradeceu aos
Nobres Colegas pelo apoio e apresentou o Pedido de Providência de autoria
dos Vereadores Dary Piloto Coelho e Nilton Marques de Lima solicitando
“extensão de rede e instalação de poste com luminária para atender
residências no povoado de Lajinha de Mutum, saída para Cabeceira do
Bronze” o autor Vereador Dary Piloto disse que mais uma vez, traz a esta
Casa solicitação para atender o povo sobretudo os moradores desta
localidade. Sabemos que a partir deste ano é a Prefeitura que vai coordenar
este trabalho, espera que seja executado com a máxima urgência. O
Vereador Marcos Pinheiro lembrou que foi aprovado o Consorcio no ano
anterior, este que assumiria este trabalho, espera que todas as necessidades
do município sejam atendidas. Lembrou o Vereador Dary Piloto que existe
vários pedidos confeccionados pelos vereadores com esta finalidade e não
executados, agora todos poderão ser realizados com a implantação deste
consórcio, solicitou que o Lider do Governo intercedesse junto ao
Executivo Municipal no sentido de que os pedidos fossem executados.
Continuando o Vereador Gezio Nunes de Oliveira, parabenizou os Nobres
Colegas pela feliz iniciativa e pelos pedidos feitos para os bairros de nossa
cidade, enfatizou de forma especial o Bairro Jardim da Ponte, onde mora,
neste bairro estão pleiteando padaria e outros comércios que precisam de

energia mais potente. O Vereador Marcus Brandão também teceu elogios
aos autores, visando a necessidade da solicitação para nossa cidade,
destacou a conquista da iluminação para o Bairro Capitão Fonseca na
gestão do ex-prefeito Teófilo Antonio Soares. Aparte para o Vereador Dary
Piloto, o mesmo disse que foi cobrado várias vezes pela população, porque
está acontecendo com freqüência o apagão em nossa cidade. Solicitou que
o Senhor Presidente oficiasse ao órgão competente no sentido de obter
informações e estas devem ser repassadas para as pessoas interessadas. Em
seguida a Vereadora Nelia informou que ouviu na Radio Manhuaçu que o
motivo destes apagões seria a falta de água e parabenizou os autores pela
preocupação com o povo, lembrou que em Lajinha do Mutum está a Casa
de Cursos - Centro de Formação Missionária local onde concentra muitas
pessoas. Concluiu o Senhor Presidente, louvando a iniciativa dos Nobres
Colegas e colocou o Pedido em votação, aprovados por todos com direito
ao voto. Passou-se a leitura do Pedido de providência de autoria dos
Vereadores Nilton Marques de Lima, Dary Piloto Coelho, Washington
Torres Hubner de Medeiros e Tarciso Correa de Oliveira, solicitando
“implantar torre para a cobertura de telefonia móvel(celular) no Distrito de
Centenário”, o autor Vereador Nilton, muito bem explicou a sua
solicitação, visando a necessidade desta torre de telefonia móvel para o
distrito de Centenário. O autor Dary lembrou que esta solicitação não é
diferente do que já foi discutido nesta sessão. O Senhor Presidente deixou
seu apoio aos Nobres Colegas e colocou o Pedido de Providência em
votação aprovado por todos com direito ao voto. Fez-se leitura do Pedido
de Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra
solicitando “instalação de tubulão metálico com urgência no bueiro
localizado no Córrego da Areia, distrito de Humaitá próximo a residência
de Dona Inês” a autora Vereadora Nelia esclareceu que este Tubulão foi
uma conquista muito grande, mas precisa ser instalado com urgência, pois
estão danificando-o, retirando parafusos. Os Vereadores Marcos Pinheiro,
Marcone Rosa, Dary Piloto, Marcus Brandão, Washington Torres
parabenizaram a autora pela iniciativa e por estar fiscalizando os bens do
município, consideraram que é crime danificar um bem público. Após
discussão colocou o pedido de providência em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Seguindo fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria dos Vereadores Tarciso Correa de Oliveira e Nilton
Marques de Lima, solicitando “instalar tubulão metálico ou reconstruir a

ponte localizada no Córrego Boa Esperança, propriedade do Senhor Adão
Medeiros”, o autor Vereador Tarciso Correa, muito bem explicou a
necessidade deste benefício para a referida localidade, problema este que
vem arrastando desde o ano passado, Secretário de Obras já esteve no local
para consertar a referida ponte. O Vereador Gezio Nunes de Oliveira
manifestou seu apreço com o Nobre Colega, e solicitou uma atenção
especial também para o morro que dá acesso ao Fernando Brandão, local
muito transitado, disse ainda que gostaria de uma atenção especial do
órgão competente. Após discussão colocou o pedido em votação,
aprovados por todos com direito ao voto. E por fim fez-se leitura dos dois
pedidos de autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda,
solicitando “reformar ou reconstruir a ponte de cimento da estrada principal
de acesso ao povoado de Santa Rita” e “Criar vagas para equipe técnica nos
cargos de: Zootecnista, agrônomo, veterinário e técnico agrícola, para atuar
na extensão rural e vigilância sanitária” o autor Vereador Marcos Pinheiro
disse que as duas solicitações são de grande valia. A viabilidade da ponte
para as pessoas que trafegam nesta localidade e com relação a criação dos
cargos se faz necessário, estes profissionais para auxiliar o produtor rural.
Uma vez executada as solicitações sua vereança será concluída com êxito.
Os colegas Vereadores Marcus Brandão, Marcone, Dary e Nelia Eterna
manifestaram satisfação e teceram elogios ao autor pela feliz iniciativa
visando os benefícios das duas solicitações para o município. Após
discussão, colocou os dois pedidos em votação, aprovados por todos com
direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados a Presidência desta Casa
informou que a funcionaria Eloiza da Silva Pontes Soares se encontra de
atestado por motivo de saúde, solicitou que o Vereador Marcus Brandão
fizesse uma oração pela funcionária e pelo aniversariante Vereador Gezio
Nunes de Oliveira. Em seguida o Vereador Marcus Brandão fez uma prece
a Deus e convidou a todos para o 11º Kairós nos dias 13 a 17 de fevereiro
do corrente ano na Casa de Oração para todas as Nações. Em seguida o
Senhor Presidente comunicou que o Lider do Governo indicado pelo
Prefeito Municipal será o Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda,
Líder do PT Nelia Eterna de Oliveira Senra, Líder do PV Nilton Marques
de Lima, Líder do DEM Marcus Roberto Duarte Brandão, Líder PR Dary
Piloto Coelho, Líder do PPS Paulo Antonio Alves e Líder do PSB Marcone
Rosa da Silva. Não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente
informou que a próxima Sessão será no dia 25 de fevereiro, horário

regimental, encerrou-se às 14:05 (quatorze horas e cinco minutos) sob a
proteção de Deus, chamada final, presente todos relacionados no início
desta sessão. E eu Gezio Nunes de Oliveira, 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 onze
dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze.

