Ata da Sexta Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª) Sessão
Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
Mutum. Aos (27) vinte e sete dias do mês de abril do ano dois mil e
dezesseis às 12 horas e 15 minutos, reuniuse 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 verificouse o comparecimento dos
Vereadores: Clóvis 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. 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 Evangelho de São João, capítulo seis, versículo
dezesseis a vinte e hum, proclamados pelo Vereador Tarciso Correa de
Oliveira. Na seqüência o Senhor Presidente acolheu os presentes, conforme
assinaturas no Livro de Presenças desta Casa e ouvintes da Radio Cultura
FM. Prosseguiu com a Sessão fezse 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. Após aprovação da Ata o Senhor
Presidente solicitou a leitura do Requerimento de autoria do Vereador
Marcus Roberto Duarte Brandão datado de vinte e sete de abril do ano dois
mil e dezesseis, fundamentado no art. 125 do Regimento Interno, e art.
Vinte e quatro, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, comunicando sua
RENUNCIA do mandato de Vereador, por motivo de foro íntimo, em
caráter irretratável. Seguindo o Senhor Presidente continuou com a pauta,
fezse leitura do Parecer nº 6/2016 da Comissão em Conjunto opinando
pela aprovação do Projeto de Lei nº 08, de 07 de Abril de 2016, foi Relator
Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Passouse a Primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 9/2016 que “Dispõe, nos termos do art. 37 X da
Constituição Federal, § 7º do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, sobre a
revisão geral da remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de
Mutum, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências”, de autoria da
Mesa Diretora, após apresentação, o Vereador Marcos Pinheiro solicitou ao
Senhor Presidente consultar o Plenário em sua Soberania a viabilidade de
dispensar o Parecer no referido Projeto de Lei e votálo nesta sessão. Após
solicitação, o Senhor Presidente indagou o Plenário, todos manifestaram

favoráveis, a presente matéria voltará no momento oportuno. Prosseguindo
com a pauta passouse aos oradores inscritos regimentalmente. O Senhor
Reinaldo dispensou a fala, passouse a palavra para o Prefeito João Batista
Marçal Teixeira que expôs assunto referente aos Projetos. Saudou os
presentes, manifestou seu apreço com esta Casa onde teve uma trajetória de
doze anos como Vereador. Oportunamente solicitou ao Senhor Presidente
tolerância se extrapolar o tempo regimental. Iniciou sua fala manifestando
sua preocupação com a água, disse que já foi decretado estado de
emergência, esta difícil não só para cidade bem como para a zona rural,
muitas minas secando, se nos próximos dez dias não chover, terá que voltar
com os caminhões pipa. O Projeto da Copasa está tramitando, esta situação
não é problema apenas do município, foi feito uma parceria. É uma obra de
mais de um milhão de reais, dependem também da CEMIG e as
indenizações a serem feitas. Por parte da Prefeitura providencias já foram
tomadas. Continuou falando que foi celebrado Convênio com o DER
Departamento de Estrada e Rodagem com o Município para a
administração de trecho da Rodovia MG108 com a interveniência da
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. Comunicou o
cascalhamento que esta sendo realizada nas estradas de Mata Três até o Lar
dos Idosos, obra esta que tem a ajuda do Deputado Durval Ângelo.
Apresentou o Convênio nº 5191000100/2016 que trata das melhorias nas
vias públicas, ou seja, o asfaltamento dos trechos compreendendo até o
Laticínio Mutumilk e o Lar dos Idosos no valor de um milhão, quinhentos e
dezesseis mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e nove centavos. Disse
para todos que o valor de hum milhão e cinqüenta já se encontra na conta
do município, aguardando a licitação, o restante será depositado depois. Por
mais uma vez afirmou que está faltando é apenas a licitação. Continuou
sua fala informando sobre o Ofício 1039/2016 da Senhora Priscila Maria
Santana, referente ao Processo nº 17944.000339/2016 – Operação de
Crédito entre o Município e o BDMG, os recursos foram aprovados serão
destinados para obras do Jardim da Ponte no valor de um milhão de reais.
Ressaltou que a referida quantia ainda não se encontra na conta da
Prefeitura. Continuando falou das obras que estão sendo iniciado no
povoado de Lajinha do Mutum, Distrito de Imbiruçu, Humaitá, Roseiral,
falou sobre o calçamento da Rua Bela Vista. Graças a economia da Câmara
Municipal, as devoluções estão sendo empregadas em benfeitorias para o
município. Informou que a devolução do final do ano de 2015, juntando

com mais um pouco da Prefeitura, adquiriram uma Van para a saúde,
gerando economia para o município. Continuou expondo as benfeitorias
para a Vila de Roseiral no que se refere o calçamento e captação de água,
sempre tem a participação da Câmara Municipal nos atos do município. E
finalizando suas colocações, convidou a todos para a festividade do dia
primeiro de maio, dia do trabalho, será festejado nos dias vinte e nove,
trinta de abril e primeiro de maio do corrente ano. Agradeceu a parceria
desta Casa, lamentou a renúncia do Vereador Marcus Roberto Duarte
Brandão, atuou nesta Casa com respeito, foi um parceiro da administração.
Manifestou por mais uma vez o seu carinho e respeito com a pessoa do Ex
Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão. Oportunamente acolheu o
Senhor Lenir, Suplente do ex Vereador Marcus Brandão, assumirá a
Cadeira no Legislativo, desde já contou com seu apoio sendo que o mesmo
poderia contar com o apoio dele. Continuou dizendo as razões porque
estão iniciando as obras somente agora, não são questões eleitoreiras.
Continuou dizendo que viaja muito em busca de recursos para o município.
Encerrou sua fala agradecido pela oportunidade se colocando à disposição.
Em seguida o Presidente Washington agradeceu o Senhor Prefeito pelas
informações, e disse que o carinho é recíproco, agradeceuo em nome da
população mutuense pelas as obras realizadas, tanto na cidade como na
zona rural, esta Casa tem sempre as portas abertas. Seguindo com a Sessão
reapresentou o Projeto de Lei nº 8 de 07 de abril de 2016 que “Dispõe
sobre as funções públicas de Agente Comunitário de Saúde do PSF e
Agente de Combate a Endemias, no âmbito da administração direta do
município de Mutum, e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência, posto em discussão, o Vereador
Marcone Rosa da Silva primeiramente agradeceu a Deus a oportunidade,
cumprimentou os presentes e ouvintes da Cultura FM, e disse que o Projeto
em discussão é de grande valia, uma vez que somos sabedores da
necessidade destas melhorias para as referidas classes. Disse ainda que foi
autor de Requerimento solicitando aumento para os Agentes. Disse que
estava feliz com a aprovação do Projeto, esta foi uma conquista desta Casa
e do Executivo. Em seguida o Presidente Washington disse que esta Casa
se empenhou para que o referido Projeto fosse votado. Após discussão
colocou o Projeto de Lei em votação única, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Retomou o Projeto de Lei nº 9/2016 apresentado no início
desta Sessão, com dispensa de parecer. Posto em discussão, tendo em vista

não haver nada mais a discutir, colocouo em votação única, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Continuando com a Sessão, passouse
às discussões e votações das proposições. Fezse leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira, Gezio
Nunes de Oliveira e Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitando
“construir rede pluvial na Rua Camilo Ferreira”, o autor Vereador Tarciso,
defendeu muito bem sua solicitação, face a necessidade da mesma,
aproveitou a audiência da Rádio Cultura FM, para informar os moradores
do Córrego do Cachoeirão, que esteve na ponte juntamente com o
Secretário de Obras e Engenheiro, as providências já estão sendo tomadas.
Em seguida o Vereador Gezio Nunes, primeiramente manifestou sua
satisfação por estar assinando em solicitação de grande relevância,
considerou ainda que a referida rua tem o nome do saudoso Camilo
Ferreira de Paiva, contou com o apoio dos Nobres Colegas. O Vereador
Marcos Pinheiro, cumprimentou os presentes, louvou a feliz iniciativa, com
certeza a realização da presente solicitação, evitará vários problemas, como
desmoronamento das casas. Tem certeza de que o Executivo Municipal se
empenhará em prol da referida necessidade. Não havendo nada mais a
discutir, colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Fezse leitura do Pedido de Providência de autoria do dos
Vereadores Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Dary Piloto Coelho,
Gezio Nunes de Oliveira e Tarciso Correa de Oliveira, solicitando
“reposicionar manilha e tapar buraco na estrada Mutum – Taparuba,
próximo à propriedade do Doutor Eduardo”, o autor Vereador Marcos
Pinheiro manifestou muito bem a necessidade da referida solicitação, tem
certeza de que o Executivo Municipal juntamente com o Secretário de
Obras tomarão as providências cabíveis. Em seguida os Vereadores Gezio
Nunes, Tarciso Correa, Dary Piloto, Nelia Eterna e Marcone Rosa,
agradeceram o espaço, reconheceram que a obra é necessária. A Vereadora
Nelia oportunamente agradeceu o Prefeito João Batista pelas obras que
foram iniciadas no distrito de Imbiruçu e pelas informações prestadas nesta
sessão. Em seguida o Vereador Marcone Rosa, solicitou que fosse
executada a solicitação apresentada na sessão do dia treze de abril que
refere a cratera aberta na estrada principal de Mutum a Roseiral. Não
havendo nada mais a discutir colocou o Pedido de Providência em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Continuando fezse leitura
do Pedido de Providência de autoria do Vereador Dary Piloto Coelho,

solicitando “providenciar calçamento para o Povoado de Lajinha do
Mutum”, o autor Vereador Dary Piloto, acolheu os presentes, agradeceu o
Prefeito João Batista pelas obras realizadas no município, algumas destas
de sua autoria, como a Capela Velório. Continuou falando que em Lajinha
do Mutum, muito pouco foi feito, graças a Deus o Prefeito João Batista
conseguiu verba para calçar a maior parte do povoado. Os Vereadores
Nilton Marques, Marcos Pinheiro, Nelia Eterna, Tarciso, agradeceram o
Prefeito por se lembrar do povo de Lajinha de Mutum. Como disse o
Vereador Marcos Pinheiro, na gestão de 1997 a 2000 se pai Perli Pinheiro,
colocou água tratada para os moradores, agora o Prefeito João Batista está
levando calçamento. O Vereador Dary Piloto, solicitou a palavra como
Líder de Bancada e disse que a solicitação foi protocolada na Assessoria da
Câmara em 2013, como o Prefeito João Batista disse, uma obra não começa
de um dia para o outro. Após longa discussão, colocou o pedido em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Passouse a leitura
da Moção de Reconhecimento nº 6/2016 com o Escrivão de Polícia, Senhor
Giumar José Silva Fuccio pelos relevantes serviços prestados ao nosso
município, de autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda e
demais Vereadores. O autor Vereador Marcos Pinheiro manifestou
prazerosamente com a referida moção, uma vez que Senhor Giumar presta
serviços em Mutum há dezenove anos. Sua conduta o torna merecedor
deste reconhecimento, afirmou o autor vereador Marcos Pinheiro. Os
demais Vereadores Marcone, Dary Piloto, Tarciso Correa, Nelia Eterna,
Gezio Nunes e Washington teceram elogios com o agraciado pelos serviços
prestados ao município. Após discussão, colocou a Moção em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Passouse a leitura da Moção
de Apoio nº 7/2016 com os Agentes da Pastoral da Saúde da Paróquia São
Manoel, pelo excelente trabalho desenvolvido, de autoria da Vereadora
Nelia Eterna de Oliveira Senra e demais Vereadores. A autora Vereadora
Nelia, frisou muito bem a importância da atuação da Pastoral da Saúde,
reconheceu o trabalho dos Agentes da Pastoral, teceu elogios pela atuação
da dupla da Comunidade de Caracol, Imbiruçu, Humaitá e Santa Rita. Na
cidade reconheceu atuação de Regina. Lembrou de Camilo Ferreira de
Paiva, que gostava deste trabalho e ajudou muito. Em seguida os
Vereadores Marcos Pinheiro, Marcone Rosa teceu elogios com a autora
Nelia pela relevância da presente Moção. O Vereador Marcone Rosa
solicitou ao Senhor Presidente conceder a palavra aos empresários que se

encontravam presente nesta sessão. Após discussão, colocou a Moção em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. E por fim fezse a
leitura da Moção de Reconhecimento nº 5/2016 de autoria do Vereador
Gezio Nunes de Oliveira e demais Vereadores com a Secretária Executiva
da Câmara Municipal de Mutum Senhora Teresa Maria Garcia de Arruda,
pelo excelente trabalho desenvolvido neste Legislativo Há vinte e três anos.
Posto em discussão, O autor Vereador Gezio Nunes de Oliveira, teceu
elogios com a Senhora Secretária Teresa, reconhecendo sua atuação nesta
Casa nos vinte e três anos de serviços prestados. Os demais Vereadores,
Marcos Pinheiro, Marcone Rosa, Dary Piloto, Nelia Eterna, Clóvis Viana,
Nilton Marques, Paulo Antonio e Washington manifestaram agradecidos
com o autor pela oportunidade de estarem assinando na presente Moção,
reconhecendo o trabalho da Secretaria Teresa. Após discussão, colocou a
Moção em Votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Em
seguida o Vereador Gezio Nunes de Oliveira comunicou ao Senhor
Presidente mediante renúncia do Vereador Marcus Brandão, passaria a ser
o Líder da Bancada DEM, a partir desta data. O Senhor Presidente acolheu
os Comerciantes, bem como seus representantes, que vieram à esta Casa
para tratar de assunto relacionado às Motos que fazem entregas, já
abordado na Sessão anterior pelo Vereador Tarciso Correa. Convidou a
todos para uma conversa em seu Gabinete juntamente com os demais
Vereadores. Oportunamente, o Vereador Marcone Rosa parabenizou todas
as empregadas domésticas pelo seu dia. Em seguida entregou cópia da
Moção e Quadro de Reconhecimento para os agraciados Senhor Giumar e a
Secretária Teresa Garcia. A Vereadora Nelia Eterna informou que o Senhor
João Carvalho, representante da Pastoral da Saúde, receberia o quadro e
Cópia da Moção na próxima Sessão, se retirou antes por necessidade. Não
havendo nada mais a discutir, encerrouse às 14:35 (quatorze horas e trinta
e cinco minutos) sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos
relacionados no início desta Sessão. Informou o Senhor Presidente que às
dezenove horas seria a Posse do Vereador Substituto Senhor Lenir,
convidou a todos a estarem presente. 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 sete dias do mês de Abril do ano dois mil e
dezesseis.

