Ata da Terceira Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª) Sessão
Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
Mutum. Aos (9) nove dias do mês de março 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 Marcus Roberto Duarte Brandão,
Secretário ad’oc. Pelo Livro de Presenças verificou-se o comparecimento
dos Vereadores: Clovis Viana, Dary Piloto Coelho, Marcone Rosa da
Silva, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Nelia Eterna de Oliveira Senra,
Nilton Marques de Lima, Paulo Antonio Alves e Tarciso Correa de
Oliveira. Não compareceu o Vereador Gezio Nunes de Oliveira.
Comprovada a presença dos (10) dez Vereadores no ato da chamada, o
Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus com a
leitura do Livro do Profeta Jeremias capítulo um, versículo quatro a oito
proclamados pelo Vereador Marcone Rosa da Silva. Na seqüência o Senhor
Presidente acolheu os presentes, Oradores do dia, Secretários e
homenageados, conforme consta assinatura no Livro de Presenças desta
Casa. Prosseguiu com a Sessão o Vereador Marcos Pinheiro solicitou do
Senhor Presidente cinco minutos em memória a alma do Jovem Ray que
morreu em um acidente. Manifestou o pesar e que o mesmo, ficasse
registrado nos Anais desta Casa. Em seguida fez-se a leitura da Ata da
sessão anterior, posta em discussão em vista de não haver nada mais a
acrescentar, colocou-a em votação, aprovada por unanimidade. Seguindo
fez-se leitura do Convite da ABRACAM para o quinto Congresso Mineiro
das Câmaras Municipais a realizar-se em Belo Horizonte nos dias quinze a
dezessete de março do ano dois mil e dezesseis. Passou-se a primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 5/2016 que “Denominar-se-á Escadaria
Professor Odilon Sabino do Carmo que liga a Avenida dos Pioneiros à Rua
José Gabriel Marcelino, nesta cidade e da outras providências” de autoria
do Vereador Tarciso Correa de Oliveira em regime de urgência. Após
apresentação o Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão solicitou que
Senhor Presidente consultasse o Plenário em sua Soberania a viabilidade de
dispensar o parecer no referido projeto de lei e votá-lo nesta sessão. Após
solicitação o Senhor Presidente indagou ao Plenário, todos manifestaram
favoráveis, o mesmo retomará a pauta no momento oportuno. Seguindo
com a Sessão o Senhor Presidente convidou o Senhor Paulo Mello inscrito

regimentalmente para falar sobre o SIM- Serviço de Inspeção Municipal. O
mesmo disse que veio a esta Casa de Leis para falar de sua indignação,
informou que é dono de Laticínio está precisando de uma Declaração da
Prefeitura para liberações. Esteve em diversos setores da Prefeitura
procurando informações sobre o SIM, no Cadastro ele pegou uma taxa a
qual já quitou levou no Jurídico da Prefeitura e ainda não conseguiu a
declaração, um jogando para o outro. Disse que conversou com os
Vereadores Marcos Pinheiro, Marcone Rosa e o Presidente Washington,
mas até então não obteve resposta. Já esteve junto ao Ministério Publico,
também não foi satisfatório. O Secretário da Agricultura também nada fez,
e para este fez inúmeras ligações, das quais não foram atendidas. Contratou
o Veterinário Acir para ajudá-lo, este vem lutando para conseguir. A
resposta obtida na Prefeitura, SIM não está pronto porque não tem verba
para contratar profissionais competentes. Manifestou seu empenho no
município como produtor, na implantação de laticínio e investidura para
trazer o Laticínios Porto Alegre para Mutum. Disse ainda que a função do
Vereador é legislar, fazer com que o Prefeito e seu Secretariado cumpram a
lei. Também visou a necessidade de que seja contratado uma Consultoria
para auxiliar a Câmara. Após explanações o Vereador Marcos Pinheiro
solicitou que a Presidência desta oficiasse ao Secretário da Agricultura
Senhor Timóteo Medeiros, para que o mesmo compareça a esta Casa para
prestar esclarecimentos sobre o andamento do SIM. Também o Vereador
Marcone Rosa, parabenizou a investidura do Senhor Paulo Mello e fez jus a
solicitação do Vereador Marcos Pinheiro. Continuando o Presidente
Washington disse que conhece o Senhor Paulo, assim como ele está tendo
dificuldades, também já teve muitos desafios quando morou em Ibatiba no
estado do Espírito Santo. Caso falhou com o Senhor Paulo, pediu
desculpas, mas, ele juntamente com o Vereador Marcos Pinheiro se
deslocou até cidades vizinhas para buscar informações sobre o SIM, hora
alguma foram omissos, e, ainda, são legisladores e não executadores de
leis, houve investidura sim. Na seqüência o Vereador Marcos Pinheiro
esclareceu que o SIM é selo que da qualidade aos produtos de origem
animal para o consumo humano. O Vereador Tarciso Correia agradeceu as
considerações do Senhor Paulo Mello, informou que os Vereadores
cumpriram com suas funções, é solidário no que se refere a convocação do
Secretário da Agricultura para prestar esclarecimentos. Em seguida o
Senhor Paulo disse que esta Casa tem a obrigação de orientar o Executivo.

E o Vereador exerce um papel muito importante no município.
Continuando com a Pauta passou a palavra para a Senhorita Camila
Fernandes Medina – Coordenadora da Vigilância em Saúde que se
inscreveu regimentalmente para falar sobre a Dengue. Iniciou sua fala
saudando os presentes e fez um breve relato das ações realizadas para o
combate da dengue, chicungunya e zica no município pela Secretaria da
saúde. Foi informado por Camila que de novembro de 2015 até a presente
data foram notificados 1.327 casos de dengue e 313 com resultado de
exames positivos. A equipe está trabalhando para o combate. Em dezembro
veio para Mutum os profissionais Helder e Camilo que são referências
Técnica Federal no combate a dengue, para dar suporte a equipe,
orientando-os. Estão trabalhando com a campanha “10 minutos contra a
dengue” nas escolas e residências, estão realizando mutirões de limpeza e
cobertura nas caixas d’agua, estão fazendo trabalho de educação em saúde
nas escolas da zona rural, urbana e UBS’s, propaganda na rádio, carro de
som nas ruas, reunião com diretores das escolas, Policia Militar, Padre,
Coordenadores de Comunidade e outros, foram feita passeatas, distribuição
de panfletos nos comércios, residências, etc, cartazes na cidade, Fumace,
bloqueio com bombas, tratamento focal(cemitério, SETOP e borracharias),
visitas sistemáticas de bueiros, piscinas e outros, foi enviado oficio a
Secretaria de Obras para desentupir bueiros, parceria com o setor de
cadastros para multar os moradores que acumulam entulhos e excesso de
mato, limpeza das margens dos rios e córregos com roçadeiras e coleta,
atendimento de denúncias, contratação temporária de 14 agentes de
Endemias, busca dos pacientes através de carta para coleta de sorologia da
dengue , reativação do Comitê da Dengue, Mutirão de Limpeza, cobertura
e tratamento de depósito de água, ofícios para médicos, enfermeiros e todos
os setores da saúde informando a situação e o fluxo de trabalho.
Continuando, Camila informou também as dificuldades encontradas,
existem muitos focos no lixo, bebedouro de animais, vasos de plantas e
outros. Nas residências quando encontram focos, as pessoas são orientadas
mas continuam do mesmo jeito, recusa e resistência dos moradores em
deixar os agentes entrarem. Visou a necessidade de retomar o Projeto de
Lei que multa os proprietários de imóveis em locais com possíveis
criadouros do mosquito, devido a grande epidemia que o município vem
enfrentando e com o desenvolvimento dos novos vírus como a
chikungunya e zica vírus. Encerrou sua fala agradecida pela oportunidade

convidando a Edilidade para os ajudarem no combate a dengue
incentivando a orientar a população na campanha dez minutos contra a
dengue. Após colocações o Vereador Dary Piloto perguntou para Camila se
as casas fechadas são revistadas pelos agentes. Respondeu que os agentes
fazem as visitas de rotina, até o momento eles tem entrado nas casas que
não tem moradores. Vereador Dary Piloto informou que na rua Totonio
Costa próximo ao número 111 tem duas casas vazias, tem água na laje e
não são visitadas. A Vereadora Nelia Eterna primeiramente deixou seu
abraço a todas as mulheres em comemoração ao dia oito de março,
parabenizou a equipe na pessoa da Coordenadora Camila, lamentou o
número elevado de casos de dengue no município, o problema foi gerado
com a falta de água, as pessoas armazenaram água, facilitando a
ploriferação. Disse o Vereador Paulo Alves que foi questionado três vezes
com relação ao lote do município anexo ao salão da terceira idade, está
muito sujo. Informou o Vereador Tarciso, que também foi acionado, o
mesmo já está sendo limpo. Lembrou muito bem que cada um deve cuidar
de sua casa, não deixar para os outros. Seguindo o Vereador Marcus
Brandão frisou muito bem que o assunto é de extrema relevância e
seriedade porque afeta a saúde. Oportunamente parabenizou a equipe pelo
brilhante trabalho, as escolas estão envolvidas na campanha, assim como o
Nobre Colega Vereador Paulo, também foi acionado com relação ao lote
próximo ao Salão da Terceira Idade, expôs uma moradora da rua
Inconfidência, paralela com o Cemitério São Manoel, solicitando
providências com relação a arvore que se encontra no cemitério, caindo
muitas folhas, os mosquitos ficam escondidos. Sabe muito bem das
conseqüências da dengue, porque na sua família foram picados pelo
mosquito, sofreram na pele, por isso valoriza todo o cuidado com a
prevenção. Disse o Vereador Dary que próximo a sua residência também
tem casa fechada o dono mora em Belo Horizonte, está muito sujo em
outras localidades também há muitos lotes sujos. Em virtude da
necessidade disse ser viável que o Projeto de Lei mencionado pela
senhorita Camila seja confeccionado com a máxima urgência. Em seguida
o Presidente Washington agradeceu as informações, reconhecendo o
trabalho da equipe ser este de grande relevância, lamentou que a rádio não
estivesse no ar, porque a população tomaria ciência dos fatos. Convidou a
equipe a retomar quando quiser. Agradeceu mais uma vez, e com relação
ao Secretário da Agricultura mencionado anteriormente, o mesmo será

convocado. Prosseguindo com a pauta reapresentou o Projeto de Lei nº
5/2016 apresentado no início desta sessão com dispensa de parecer. Posto
em discussão, o Vereador Marcus Brandão disse que solicitou dispensa de
parecer no referido Projeto de Lei por se tratar de matéria de grande
relevância, considerando que Professor Odilon foi uma pessoa conhecida e
merecedora deste reconhecimento. O autor Vereador Tarciso Correa fez
menção à presente matéria em vista que a escadaria fica próxima a
Maçonaria que também tem o nome de Professor Odilon Sabino do Carmo.
Não havendo nada mais a acrescentar colocou o Projeto de Lei em votação
única, aprovado por todos com direito ao voto. Seguindo com a pauta,
passou as apresentações das proposições, como seguem. Leitura dos dois
pedidos de providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira
Senra, solicitando “planar terreno pertencente à Associação dos Pequenos
Produtores de Caracol e região, localizado no Córrego Boa Esperança,
Distrito de Imbiruçu” e “construir bueiro ou ponte, na propriedade da
Senhora Lucimar Alexandrina (diretora da Escola Estadual Dionysio
Costa), no Córrego do Caracol” a autora Vereadora Nelia Eterna fez
menção às solicitações por serem de grande relevância. A Associação
necessita da terraplanagem para transferir o galpão e o maquinário de local.
Bem como o bueiro é de extrema necessidade para as pessoas transitarem
com segurança. Não havendo nada mais a discutir, colocou os dois pedidos
em votação, aprovados por todos com direito ao voto. Fez-se leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Nilton Marques de Lima,
Dary Piloto Coelho e Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda solicitando
“reconstruir (bater laje) na ponte localizada na propriedade de Djalma
Godinho, próximo ao trevo de Lajinha de Mutum, sentido Centenário”, os
autores Vereadores Nilton Marques, Dary Piloto e Marcos Pinheiro
manifestaram relevância a necessidade da referida ponte que dá acesso a
várias localidades. Posto em votação, aprovado por todos com direito ao
voto. Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores
Nilton Marques de Lima, Dary Piloto Coelho, Marcos Roberto Pinheiro de
Lacerda, Tarciso Correa de Oliveira, Marcus Roberto Duarte Brandão e
Washington Torres Hubner de Medeiros, solicitando “construir
pavimentação asfáltica ou calçamento e ciclovia na Avenida Raul
Fonseca”, os autores manifestaram muito bem em defesa à referida
solicitação, pela grandeza da mesma, proporcionará mais comodidade para
as pessoas que transitam pela localidade, principalmente os benefícios para

o Lar dos Idosos, evitando assim o fluxo enorme de poeira que prejudicam
os velhinhos. Viu-se também que ha necessidade de construir a ciclovia e a
faixa de pedestres. Os Vereadores Nelia Eterna, Tarciso Correa, Marcus
Brandão e o Presidente Washington manifestaram aplausivos com a
iniciativa em virtude da grandeza da presente solicitação. Trata-se de obra
esperada por todos, sobretudo pelos benefícios que esta trará para o Lar dos
Idosos. O Prefeito João Batista está de parabéns pelo empenho desta obra.
Após longa discussão, colocou o pedido de providência em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Dando seqüência passou-se a
apresentação da Moção de Aplauso nº 2/2016 de autoria do Vereador
Marcus Brandão e demais Vereadores, com o Secretário Municipal
Adjunto no Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal de Mutum o Senhor
Neacir Pinheiro de Lacerda pelo excelente serviço desenvolvido no Setor
de Cadastro da Prefeitura Municipal. O autor Vereador Marcus Brandão, e
os demais Vereadores autores muito felizes, manifestaram satisfação pela
oportunidade de estar reconhecendo o trabalho de um excelente
profissional que é o Senhor Neacir. Como disse o Vereador Marcus
Brandão, Neacir é dedicado, responsável, e não mede esforços e tempo
com o seu trabalho, atendendo a todos com educação e igualdade. O
Vereador Dary Piloto ficou agradecido pela oportunidade de estar
assinando para prestar homenagem a uma pessoa íntegra e merecedora. Em
seguida o Vereador Marcos Pinheiro disse que o bom filho a casa retorna,
e, seu tio chegou onde está, pelos próprios méritos, sempre tratou a todos
com igualdade e harmoniosamente toda sua equipe de trabalho, apesar da
complexidade do setor. É seu sobrinho e tem orgulho de ser. O Vereador
Tarciso manifestou carinho com o Senhor Neacir por quem tem todo o
respeito e admiração. O Vereador Marcone Rosa manifestou seu apreço
com o agraciado por quem tem respeito e admiração, um excelente
profissional. O que pôde perceber,a família tem todo carinho com ele. A
Vereadora Nelia Eterna disse que reconhece muito bem a competência do
Senhor Neacir e o carinho que ele tem no atendimento ao público,
agradeceu-o por tudo e pediu a Deus proteção para ele. Seguindo o
Vereador Nilton Marques parabenizou o Senhor Neacir pela competência e
merecimento desta honradez.
E finalizando o Senhor Presidente nas
considerações finais disse que na política também tem coisas boas, como
reconhecer o trabalho de Neacir, o qual encheu de orgulho, ele é uma
pessoa conhecida e respeitada por todos, pela eficiência com que conduz o

Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal. Após longa discussão, colocou
a Moção em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Em
seguida o Senhor Neacir no uso da palavra saudou a todos manifestou com
humildade seu profundo agradecimento a Deus pelo momento especial de
sua vida, ao Vereador Marcus Brandão pela iniciativa e por os demais
Vereadores que manifestaram carinho e respeito com sua pessoa, em suas
palavras reconheceu o valor de sua equipe de trabalho pelo bom êxito do
Setor de Cadastro. Finalizou suas palavras dizendo que a homenagem que
recebeu ficará para sempre gravado em sua memória. Em seguida o Senhor
Neacir recebeu da Casa um quadro de homenagem acompanhado de cópia
da Moção. Esgotado os assuntos pautados o Senhor Presidente informou
que a próxima sessão será no dia trinta de março, horário regimental.
Chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão.
Encerrou-se às 14:50h (quatorze horas e cinqüenta minutos) sob a proteção
de Deus. E eu, Marcus Roberto Duarte Brandão, Secretário adóc, lavrei a
presente ata, que após lida, e, se, aprovada, deverá ser assinada pelo Senhor
Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto, aos nove
dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis.

