Ata da Primeira Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª) Sessão
Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
Mutum. Aos (17) dezessete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e
dezesseis às 12 horas e 15 minutos, reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira
Pinto da Câmara Municipal de Mutum localizada na Rua Dom Cavati, 391,
em Mutum 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-se o comparecimento dos
Vereadores: Clovis 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 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 da Carta de São Paulo aos
Coríntios, capítulo quatro, versículo de treze a quinze, proclamado pelo
Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão. Na seqüência o Senhor
Presidente acolheu os Vereadores que retomaram os trabalhos após o
recesso, pediu a todos que se respeitem, sejam cautelosos nas palavras e
acolhedores. Prosseguiu com a Sessão passou-se às apresentações das
proposições como seguem. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
1/2016 que “Autoriza a Procuradoria Jurídica do Município a não ajuizar
ações ou execuções fiscais de débitos de pequeno valor, de natureza
tributária e não tributária, Dispõe sobre o Cancelamento dos débitos que
especifica, quando alcançados pela prescrição, autoriza a Fazenda Pública a
celebrar acordo em processos administrativos e Judiciais, e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado para análise das Comissões. Primeira apresentação do Projeto
de Lei nº 2, de 25 de janeiro de 2016 que “Amplia o número de Vagas dos
Cargos de Professor da Educação Básica PEB 2 e Professor da Educação
Básica PEB 3, para atender às ocorrências de progressões na carreira, e dá
outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, encaminhado para análise das Comissões. Primeira apresentação
do Projeto de Lei nº 3/2016 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,

encaminhado para análise das Comissões. Continuando passou-se a
primeira apresentação do Projeto de Lei nº 4, de 04 de fevereiro de 2016
que “Altera o artigo 18 e acrescenta parágrafo único ao artigo 19 da Lei
Complementar 691/2010, para atender as ocorrências de promoções na
carreira dos servidores do Poder Executivo, e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em caráter de urgência, encaminhado para
análise das Comissões, e primeira apresentação do Projeto de Resolução nº
01 de 2016 que “Revoga a Resolução nº 005/2008, que instituiu o
pagamento de Verba Indenizatória aos Vereadores de Mutum/MG, em
função do exercício de mandato eletivo”, de autoria da Mesa Diretora,
encaminhado para análise das comissões permanentes. Conforme contido
na pauta o orador inscrito regimentalmente não compareceu. Prosseguindo
com a Sessão o Senhor Presidente passou às discussões e votações das
proposições como seguem. Fez-se leitura do Pedido de Providência de
autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra solicitando “realizar
operação tapa-buraco nas estradas primárias e secundárias dos Distritos de
Imbiruçu e Humaitá” posto em discussão, a autora frisou muito bem as
dificuldades enfrentadas pelo fato de ser uma região montanhosa e chover
com mais freqüência. Continuou dizendo que a estrada está cheia de
buracos, dois caminhões tombaram recentemente, devido os buracos. A
solicitação é emergencial para facilitar a passagem das pessoas que
trafegam nas referidas estradas. Oportunamente solicitou ao Líder do
Governo que intercedesse junto ao Secretário de Obras e o Poder
Executivo, uma vez que o povo vem sofrendo. Os demais Vereadores
Marcos Pinheiro, Marcus Brandão, Tarciso Correa e Presidente
Washington manifestaram solidários com a Nobre Colega uma vez que
trata de solicitação pertinente e de grande valia. Em sua fala o Vereador
Marcos Pinheiro mencionou a necessidade de cascalhar ponto próximo ao
Senhor Antonio Laignier no sentido Mutum a Taparuba. Concluiu o Senhor
Presidente que fez contacto com o Prefeito Marçal expondo o problema da
Nobre Colega, o mesmo disse que assim que as três patrols terminarem o
serviço em Ponte Alta serão enviadas para atender as necessidades da
referida região. Posto em discussão e votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria do
Vereador Marcone Rosa da Silva, solicitando “instalar iluminação nas ruas:
Jovercina Maria da Costa; Gilberto Rosa de Sousa; Manoel Rodrigues
Torrente e José Cabral de Souza, localizadas na Vila do Distrito de

Humaitá”, posto em discussão o autor Vereador Marcone Rosa da Silva,
primeiramente agradeceu a Deus pela oportunidade de estar participando da
primeira sessão de dois mil e dezesseis. Disse que no ano anterior trouxe
Projeto de Lei a esta Casa para denominação das referidas ruas, agora traz a
solicitação para iluminá-las. Oportunamente agradeceu a investidura do exdeputado Sebastião Costa e o atual Renzo Braz disponibilizando recursos
para as referidas benfeitorias. E ainda mencionou que a Associação de
Humaitá recebeu um Trator, disponibilizado através de emenda
Parlamentar do Deputado Renzo Braz. Após discussão, colocou o pedido
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Prosseguindo
fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda, Gezio Nunes de Oliveira e Marcone Rosa da
Silva solicitando “concertar a bomba d’água e mudar o local de captação de
água na Vila do Distrito de Humaitá” em discussão o autor Vereador
Marcos Pinheiro, saudou os presentes, direcionando aos moradores de
Humaitá e defendeu sua solicitação uma vez que é de extrema necessidade.
Disse que vivemos um tempo de grande seca e falta de água, com a chuva
temos a água, mas em Humaitá tem o poço, se sentiu motivado a interceder
junto ao órgão competente após conversa com morador da localidade. O
autor Gezio Nunes, também demonstrou sua satisfação com a presente
solicitação, uma vez que estão intercedendo em prol de uma causa justa e
de grande necessidade, contou com o apoio do Executivo. O Vereador
Marcone Rosa da Silva teceu comentários uma vez que em Humaitá existe
um poço que pode jogar de cinco a seis mil litros de água e não está sendo
usado. Disse que dias atrás o Prefeito mandou o Carro Pipa para Humaitá,
tem dias que não envia o Combustível, às vezes o povo fazem caxinha para
abastecer o caminhão. Apesar de tudo agradeceu porque o caminhão está
ajudando. E informou que mediante contato com a COPASA, esta disse
que o material é de responsabilidade do município a empresa entra com a
mão de obra. Sente-se envergonhado com a situação e que desta vez
gostaria de ver a obra concretizada. Disse o Vereador Marcus Brandão que
mais uma vez a COPASA deixou de cumprir com sua responsabilidade. A
Vereadora Nelia Eterna, louvou a iniciativa, lembrando os cuidados que
devem ter ao armazenar água, devido à proliferação da dengue, os Nobres
Colegas tem seu apoio. Também o Vereador Tarciso Correa manifestou seu
apoio, e disse quando o carro pipa foi para Humaitá ele estava presente,
pode ver o sofrimento do povo, com a falta da água. E mediante discussão

percebeu que mais uma vez a Copasa está dificultando a vida da população.
O Vereador Marcone Rosa, solicitou a palavra como Líder de Bancada e
disse que a energia e a mão de obra é por conta da Copasa o resto e por
conta do município. Considerou ainda a despesa que o município está tendo
com a manutenção do carro pipa em Humaitá. Louvou a atuação do
funcionário Mizael Ferreira, que trabalha com eficiência neste setor da
água. Continuando O Presidente Washington disse que em Ocidente
também enfrentam situações iguais, estão aguardando o material chegar e a
Copasa agendar para realização do serviço, também existem os desafios, se
a água do poço vai ser suficiente para a demanda. Após discussão, colocou
o pedido de providência em votação, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda e Gezio Nunes de Oliveira solicitando
“ construir calçamento ou pavimentação asfáltica para as ruas e praças da
Vila Fênix”, o autor Vereador Marcos Pinheiro muito bem defendeu sua
solicitação uma vez que trará benefícios para os moradores da Vila Fênix
que são pessoas dignas e merecedoras desta benfeitoria, estará conversando
pessoalmente com o Executivo municipal no sentido de que seja feito nesta
Vila todas as benfeitorias necessárias que ficaram pendentes, como
calçamento e pavimentação asfáltica. Considerou ainda que a Vila esteja
localizada na entrada da cidade. O autor Vereador Gezio Nunes fez jus às
palavras do Nobre Vereador Marcos Pinheiro, pois é sabedor das
necessidades dos moradores da referida localidade. Oportunamente
agradeceu a iluminação da rua que fica paralela com o asfalto no Bairro
Jardim da Ponte e disse que as outras ruas do bairro sem iluminação já
estão para serem feitas também. Também o Vereador Tarciso Correa
manifestou seu apreço com a referida solicitação, por ser de grande valia e
necessidade. Posto em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Continuando, passou a leitura do Pedido de Providência de autoria do
Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão, solicitando “podar árvores das
ruas e praças do centro da cidade”, o autor Vereador Marcus Brandão
saudou os ouvintes da Cultura FM e disse que a solicitação para poda das
árvores foi a partir de reivindicação de várias pessoas, considerando ainda
que estejam enormes, os mosquitos da dengue podem ficar nelas, e ainda
estão invadindo as casas e a rede elétrica. Apesar de reconhecer o valor das
mesmas, sobretudo no que se refere à sombra a poda se faz necessário.
Continuou falando que trará na próxima sessão solicitação para a faixa de

pedestres na Praça Benedito Valadares porque recentemente uma senhora
foi acidentada é preciso refazê-las. Informou a todos que o Senhor Tarciso
Teixeira, um senhor amante do esporte, veio a falecer no dia 16 de
fevereiro. Deixou o pesar desta Casa para os familiares. Continuando o
Vereador Dary Piloto Coelho, disse com relação à poda das árvores, na sua
rua também está precisando, as árvores estão muito grande e afetando a
rede elétrica, já procurou pelo Secretário e Sub Secretário e não resolveu
nada. Continuou falando que na sua rua tem dois anos que as árvores não
são podadas. Viu-se que é necessário que as árvores de todas as ruas sejam
podadas. O Vereador Marcone Rosa da Silva parabenizou o Nobre Colega
pela grandeza da solicitação e se faz necessária por inúmeras razões,
também em Humaitá as árvores estão precisando ser podadas. Continuando
o Vereador Marcos Pinheiro teceu elogios, parabenizou a iniciativa do
Nobre Colega Marcus Brandão e por se tratar de solicitação necessária. É
preciso que seja criterioso nas podas retirar os galhos, pensar na saúde
publica, segurança e estética da cidade. Deixou seu reconhecimento a
pessoa do Senhor Tarciso Teixeira, Senhor Orlando e Senhor Sebastião
Marcineiro, que partiram desta terra mas deixaram o seu legado. Acolheu
carinhosamente o Casal Pastor Luciano e Dona Neuza. Prosseguindo, a
Vereadora Nelia Eterna parabenizou o autor pela grandeza da solicitação.
Após discussão colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado por
todos com direito ao voto. E por fim fez leitura da Moção de Congratulação
nº 1/2016 de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão e
demais Vereadores em reconhecimento com o casal Pastor Jose Luciano
Sobrinho e Dona Neuza pelos cinqüenta anos de vida conjugal,
completados no dia doze de fevereiro do ano dois mil e dezesseis. O autor
Vereador Marcus Brandão disse sentir-se lisonjeado com a oportunidade,
porque o casal é merecedor do reconhecimento de todos, são cidadãos
honorários de Mutum, de um caráter invejável. Os demais colegas
Vereadores Dary Piloto, Paulo Antonio Alves, Gezio Nunes de Oliveira,
Marcone Rosa, Nelia Eterna, Marcos Pinheiro, Nilton Marques e
Presidente Washington teceram elogios e felicitações ao casal pela data tão
especial e pela conquista nesta cidade. Parabenizaram ao autor pela moção
de reconhecimento com o casal tão querido por todos. Após discussão
colocou a Moção em votação, aprovado por todos com direito ao voto. Em
seguida foi entregue ao casal o quadro de homenagem e cópia da Moção.
Pastor Luciano e Dona Neuza usaram a palavra manifestaram agradecidos

com a Edilidade pelo gesto de carinho e atenção. Lembrando sempre que
nestes cinqüenta anos passaram por momentos difíceis, mas superados com
a força e presença de Deus. Como disse Pastor Luciano, vieram para esta
cidade para servir a Deus e ao próximo. Oportunamente pediu a Deus que
abençoasse a todos. O Presidente Washington por mais uma vez disse que
os trabalhos desta Casa foram iniciados muito bem, com as bênçãos de
Deus. Continuando o Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda
informou que o morador da Comunidade Cachoeira Alta que se encontrava
presente nesta sessão, disse que a comunidade estava insatisfeita com o
fechamento da Escola Municipal Tiradentes, uma vez que tem em média 17
alunos nesta escola. Quer contar com a Senhora Secretária da Educação
juntamente com o Prefeito Municipal e com os Nobres Colegas no sentido
de buscar informações de qual razão para fechar a escola. O Senhor
Presidente sugeriu que oficiasse a Senhora Sandra Guter, e buscar a real
situação. A Vereadora Nelia solicitou incluir no ofício a Escola Municipal
de Cachoeira Alta que também esta na mesma situação, tem dezessete
alunos, um aluno tem problema, a maioria na faixa etária de quatro a cinco
anos, inclusive já protocolou abaixo assinado na Secretaria da Educação.
Em seguida o Vereador Marcone Rosa solicitou que fosse agilizado para
próxima sessão, já visitou o trajeto de fato é muito difícil e perigoso. O
Presidente Washington disse que na Escola Municipal de Sapucaia também
tem 17 alunos. O Vereador Paulo Antonio Alves disse que na Escola
Municipal de Santa Eliza não está tendo o transporte escolar. Em seguida
ficou combinado que seria oficiado à Secretária da Educação solicitando
informações das escolas de Cachoeira Alta e Córrego da Sapucaia.
Esgotado os assuntos pautados o Presidente da Comissão em Conjunto
Vereador Clóvis Viana marcou reunião da Comissão para o dia 22 de
fevereiro às 13h. Em seguida o Presidente Washington disse que no início
desta Legislatura foi procurado por pessoas para passar as sessões da
Câmara para à noite, foi feito experiência de seis meses, como não houve
participação, as sessões voltaram para o dia. Informou aos ouvintes que ao
iniciar esta sessão não havia sinal na rádio, problemas técnicos, jamais
houve retaliação de falas nas Sessões desta Casa, todo o problema é
técnico. Não havendo nada mais a discutir fez-se a chamada final, presente
todos relacionados no início desta sessão. Encerrou-se às quatorze horas
sob a proteção de Deus, próxima sessão dia vinte e quatro de fevereiro,
horário regimental. E eu________________, 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
dezessete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis.

