Ata da (2ª) segunda Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da (3ª)
terceira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (25) vinte e cinco 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 Segunda Carta de São
Paulo a Timóteo, capítulo quatro, versículo seis a oito, proclamado pelo
Vereador Marcone Rosa da Silva. Em seguida o Senhor Presidente acolheu
os visitantes, membros do Projeto Livre para Viver e ouvintes da Radio
Cultura FM. Solicitou do Secretário desta Casa que fizesse a leitura da Ata
da Sessão anterior, posta em discussão, em vista de não haver nada mais a
discutir colocou-a em votação, aprovada por unanimidade. Prosseguindo
com a Pauta, passou-se a primeira apresentação do Projeto de Lei nº
3/2015, retirado de pauta pela Presidência desta Casa. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 4/2015 que “Autoriza doação de imóvel à
Associação Projeto Livre para Viver e dá outras providências” de autoria
do Executivo Municipal em regime de urgência. Encaminhado para análise
das Comissões Permanentes. Continuando com a pauta, passou-se a
apresentação das proposições como seguem. Leitura dos dois Pedidos de
Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra,
solicitando: “reformar o bueiro localizado na propriedade do Senhor Divino
divisa com Lucas no Córrego Boa Esperança, distrito de Imbiruçu” e
“construir ponte de madeira no Córrego Cabeceira da Taquara, propriedade
do Senhor José Carvalho, em substituição ao bueiro lá existente” e
“construir bueiro de manilha no Córrego Taquara, propriedade do Senhor
Adilson Orlando Monteiro divisa com o Senhor Clodoaldo José dos
Santos”, a autora Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra, acolheu os
presentes, e disse que as solicitações são de extrema valia. No bueiro
solicitado passa o transporte escolar e outros veículos, portanto sua

execução é necessária. Bem como visou a necessidade de que sejam
executados os dois pedidos, solicitou que o Líder do Governo intercedesse
no sentido de breviar a execução dos pedidos ora discutidos. Após
discussão colocou os dois pedidos em votação, aprovados pelos presentes
com direito ao voto. Leu o Pedido de Providência de autoria do Vereador
Gezio Nunes de Oliveira, solicitando “implantar em Mutum, aparelho para
realizar exame de colonoscopia”, o autor Vereador Gezio Nunes de
Oliveira manifestou o seu apreço com os presentes e elevou a importância
deste aparelho para o atendimento a população, considerando que as
pessoas podem fazer os exames em Mutum, sem precisar de sai para outras
localidades. Numa breve conversa com Doutor Flavio Costa percebeu a
necessidade do mesmo para a saúde em nossa cidade, encerrou sua fala,
contando com o apoio dos Nobres Colegas. Em seguida os Vereadores
Marcos Pinheiro, Marcone Rosa, Dary Piloto, Marcus Brandão, Tarciso
Correa e demais colegas parabenizaram o autor pela feliz iniciativa,
manifestando o apoio, visando a importância de que seja adquirido também
o aparelho de ultrasonografia e RX o mais breve possível. Após discussão,
colocou o Pedido em votação, aprovado por todos com direito ao voto.
Seguindo passou-se a leitura dos dois Pedidos de Providência de autoria do
Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitando “reformar ou
construir ponte de cimento no Córrego Santa Eliza, propriedade do Senhor
Joaquim Carola” e “cascalhar um trecho de estrada próximo à Escola
Estadual Francisco Carlos Hubner e Igreja católica no Córrego Himalaia”
neste segundo tem o Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros coautor. O autor Vereador Marcos Pinheiro muito bem defendeu as duas
solicitações, por serem de grande valia e necessidade. Disse que, uma vez
executadas darão ao cidadão o direito de ir e vir. E como Líder do Governo
fará as cobranças que se fizerem necessárias junto ao Órgão competente,
contou com o apoio dos Nobres Colegas. Em seguida o Vereador Dary
Piloto Coelho disse que conhece a realidade das duas localidades
solicitadas, de fato, trata de obra necessária. O Senhor Presidente
parabenizou o autor pela iniciativa, são obras benéficas, colocou os dois
pedidos em votação, aprovado por todos com direito ao voto. Seguindo fezse leitura de dois Pedidos de Providência de autoria do Vereador Marcone
Rosa da Silva, solicitando “implantar torre para cobertura de telefonia
móvel(celular) no Distrito de Imbiruçu” e “patrolar a estrada principal
Mutum a Roseiral e Humaitá ao município de Ibatiba via Imbiruçu” nesta

segunda solicitação todos os Vereadores foram co-autores. O autor
Vereador Marcone disse que protocolou pedido na Assessoria desta Casa e
depois foram à Belo Horizonte onde foi implantado o Minas Comunica 2 e
nosso município foi contemplado. Para o distrito de Imbiruçu esta
construção será muito benéfica, a população é considerável, fica distante da
cidade, é um local de uma economia sustentável, portanto é obra
necessária. E na segunda solicitação disse que de Humaitá a Roseiral a
estrada já foi patrolada, não sabe o motivo real porque as máquinas
pararam, o que se comenta é que está faltando óleo. Como legislador se
sentiu envergonhado com a situação. Informou ainda que ficou feliz pois já
começou a patrolar de Roseiral a Mutum, a estrada estava uma vergonha,
encerrou sua fala contando com o apoio dos colegas. O Nobre Colega
Vereador Marcos Pinheiro, parabenizou o autor, porque a telefonia móvel
traz benefícios para o povo. E com relação às estradas o patrolamento é
viável uma vez que nesta região concentra em média 40% da população,
mas não podemos nos esquecer que em outras regiões como Centenário,
Lajinha o patrolamento também se faz necessário. Disse que apenas seu pai
quando foi Prefeito e o Prefeito João Batista Marçal comprou patrol nova,
estão pleiteando mais uma. Como Líder do Governo, epenhar-se-á para
que as solicitações sejam executadas. O Vereador Marcos Brandão,
parabenizou o autor e se colocou à disposição. O Vereador Tarciso Correa
também louvou a importância da telefonia móvel nos distritos e com
relação a aquisição das máquinas muito bem lembrado pelo colega Marcos
Pinheiro. O Prefeito João Batista está adquirindo mais uma. Também o
Vereador Dary Piloto manifestou o seu apreço com o autor lembrando que
uma patrol nova facilita e rendimento do serviço e a telefonia móvel se faz
necessário para o povo. Após discussão, colocou os dois pedidos em
votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto. E por fim fez-se a
leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Dary Piloto
Coelho e demais Vereadores, solicitando “criar cargo de Engenheiro
Ambiental no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Mutum”
o autor Vereador Dary Piloto Coelho justificou a necessidade deste
profissional no Quadro de Efetivos dos funcionários da Prefeitura. Quem
será beneficiado é o produtor rural, contou com o apoio dos Colegas e do
Executivo Municipal na criação do referido cargo. Os Colegas Vereadores
Marcos Pinheiro e Marcus Brandão, parabenizaram o autor pela iniciativa,
e como disse o Vereador Marcos Pinheiro esta profissão dá sustentação ao

produtor rural nas questões ambientais. Após discussão colocou o pedido
em votação, aprovado por todos com direito ao voto. Esgotado os assuntos
pautados, o Senhor Presidente, informou que a Secretária Teresa tem um
curso de Licitação em Ipatinga que confere com a data da próxima Sessão
dia 11 de março, mediante esta situação, indagou o Plenário em sua
Soberania a possibilidade de alterar a data da referida Sessão. O Vereador
Marcus Brandão sugeriu Sexta-Feira dia 13/03/2015, todos manifestaram
favoráveis, então a próxima sessão ficou marcada para o dia 13 de março,
sexta feira, horário Regimental. Será informado à população por meio da
Rádio Cultura FM, e aviso fixado no Saguão da Câmara. Em seguida o
Vereador Marcus Brandão com a palavra solicitou da Presidência desta
Casa que promovesse uma Audiência Pública com o objetivo de estudar o
trânsito da cidade que a cada dia fica mais difícil. Oportunamente convidou
os colegas para assinar com ele no Requerimento com o objetivo de
solicitar a referida audiência. O Vereador Dary Piloto se colocou à
disposição, porque tem sido cobrado com freqüência pela sociedade, nesta
questão e na questão das Placas indicativas de mão e contra-mão. Os
Nobres Colegas Vereadores Marcos Pinheiro, Nelia Eterna, Tarciso Correa,
Gezio Nunes manifestaram apoio com o Nobre Colega. O Vereador Gezio
Nunes de Oliveira visou também a necessidade de realizar audiência
pública na questão de mobilizar a sociedade para a limpeza das margens
dos rios. Em seguida o Vereador Clóvis Viana convidou os demais colegas
para se reunirem após a Sessão para dar Parecer no Projeto de Lei nº
4/2015. Não havendo nada mais a discutir o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e dos ouvintes da Cultura FM e solicitou que o Secretário
fizesse a chamada final, presente todos relacionados no início desta Sessão.
Encerrou-se às 13:45 (treze horas e quarenta e cinco minutos) sob a
proteção de Deus. 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 vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze.

