Ata da oitava Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª) Sessão
Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
Mutum. Aos (25) vinte e cinco dias do mês de maio 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, Lenir José da Silva,
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 (11) onze Vereadores no
ato da chamada, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a
proteção de Deus com a leitura do Salmo cento e trinta e três, proclamado
pelo Vereador Gezio Nunes 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, colocoua em votação, aprovada por unanimidade.
Após aprovação da ata, passouse a primeira apresentação do Projeto de
Lei nº 10, de 03 de Maio de 2016 que “Altera a Redação do Art. 31 do
Código Tributário Municipal instituído pela Lei Complementar nº 813, de
18 de dezembro de 2013 e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em caráter de urgência, encaminhado para análise das
Comissões Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 11, de
02 de Maio de 2016 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar
contrato de Concessão de Direito Real de uso de bem Público com o centro
Educacional Infância Feliz e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal, passouse a tramitar em regime de urgência, após a
Soberania do Plenário. Após apresentação o Vereador Dary Piloto Coelho
solicitou que a Presidência desta Casa consultasse o Plenário em sua
Soberania a viabilidade de dispensar o Parecer no referido Projeto de Lei e
votálo nesta Sessão, devido a importância do mesmo. Imediatamente o
Senhor Presidente indagou ao Plenário, todos manifestaram favoráveis, o
mesmo voltará em plenário no momento oportuno. Continuando passouse
a Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 12/2016 que “Dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Mutum

para o Exercício de 2017 e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal. De acordo com o artigo 221 do Regimento Interno, o Senhor
Presidente encaminhou a presente matéria para análise da Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Passouse a primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 13, de 16 de Maio de 2016 que “Concede
aumento de 10% para Especialistas em Educação e Professores da Rede
Municipal de Ensino, atualiza a Tabela de Vencimentos, anexo II, item 1,
instituída pela Lei Complementar nº 663/2009, e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, após apresentação,
o Vereador Nilton Marques de Lima, solicitou ao Senhor Presidente,
consultar o Plenário em sua Soberania a possibilidade de dispensar o
parecer no referido projeto de lei e votálo nesta sessão. Após solicitação o
Senhor Presidente indagou ao Plenário, todos manifestaram favoráveis, o
mesmo retomaria a pauta no momento oportuno. O Vereador Gezio Nunes
de Oliveira explicou para os presentes e ouvintes da Radio Cultura FM, que
o procedimento correto no Legislativo é votar os projetos após a avaliação
das Comissões, mas, mediante a necessidade do mesmo também, após
ouvir o parecer do Assessor desta Casa de que a presente matéria estaria
regimentalmente correta, visando ainda que a Classe dos Professores são
merecedoras deste reajuste, e até mesmo de um valor maior, mas no
momento é o que a Administração se dispõe, votará favorável ao Projeto de
Lei. O Vereador Dary manifestou sua satisfação por estar votando neste
projeto, mas ficaria mais satisfeito ainda, se o município tivesse condições
de adequar o Piso Salarial do Governo. Oportunamente parabenizou o
Prefeito João Batista pela investidura. Conforme inscrito regimentalmente,
Senhor Tenente Garcia para falar sobre a Segurança Pública, o Senhor
Presidente informou que no momento em que ele chegasse a palavra lhe
seria dada. Prosseguiu com a Sessão, o Senhor Presidente retomou o
Projeto de Lei nº 11, de 02 de Maio de 2016, apresentado anteriormente
com dispensa de Parecer. Posto em discussão o Vereador Marcone Rosa
primeiramente cumprimentou a todos e falou na grandeza do Projeto de
Lei, motivo pelo qual manifestou em prol da dispensa de Parecer, mesmo
sendo favorável votar em Projeto de Lei sem a avaliação das Comissões
Permanentes. O Vereador Marcos Pinheiro alencou muito bem que a
construção da creche é de suma necessidade, sobretudo na zona cafeeira, é
um local onde as mães podem deixar seus filhos para a colheita do café.
Disse o Presidente Washington que esta creche é o sonho das pessoas de

Ocidente, porque assim as mães terão um local para deixar os filhos na
época da colheita do Café. Após discussão colocou o Projeto de Lei em
votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Seguindo
retomou o Projeto de Lei nº 13/2016, apresentado anteriormente com
dispensa de parecer, posto em discussão o Vereador Marcone Rosa da Silva
disse que o aumento é de 10%(dez por cento), tem orgulho de estar
votando, porque a classe é merecedora. Continuou dizendo que no Plano
Decenal ele e o Vereador Paulo fizeram uma Emenda, mas foi emenda
vencida, votará favorável, espera que a Classe dos Professores receba o
Piso Salarial Nacional. O Vereador Marcos Pinheiro disse que se sentia
feliz pelo Projeto que beneficiaria a Classe dos Professores, mas, ao mesmo
tempo triste, porque não foi possível votar o Piso Salarial do Governo
destinado a Classe do professorado. Disse ainda que percebe a necessidade
dos professores que se deslocam para a zona rural tenham transporte
gratuito. Também o Vereador Nilton Marques reconheceu justiça no
reajuste dado aos professores pelo trabalho e dedicação que eles tem. A
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra no uso da fala, acolheu os
professores municipais que se encontravam presente, manifestando alegria
e satisfação por estar votando em Projeto de Lei que beneficiava a classe. O
Vereador Tarciso Correa manifestou seu apreço com a classe, disse que o
Projeto de Lei foi iniciativa do Poder Executivo, somente ele pode
conceder aumento para a classe do professorado municipal, da qual são
merecedores de muito mais, não podemos ferir a legislação. Continuando
passou a palavra para o Vereador Dary Piloto Coelho manifestou seu
apreço e reconhecimento com a Classe do Professorado, e gratificação par
os que se deslocam para a zona rural, assim como tem para os motoristas. E
nas considerações finais o Presidente Washington, reconheceu o trabalho
dos professores, agradeceu o Gestor pela iniciativa e solicitou que o mesmo
olhasse com carinho a necessidade da Classe de Professorado. Após
discussão colocou o Projeto de Lei em votação única, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Em seguida o Senhor Tenente Garcia que
havia se inscrito regimentalmente, compareceu se desculpou pelo atraso,
pois estava a serviço, a procura dos assassinos de Santa Rita, solicitou à
população que se porventura tivessem notícia do paradeiro dos assassinos
que fizessem denúncia anônima. Oportunamente se desculpou com a
Vereadora Nelia, pois havia agendado reunião no setor de Imbiruçu, não
pode comparecer, devido a compromissos. Conforme combinado, fez um

breve apanhado da situação criminal no município, disse que tiraram de
circulação vários indivíduos que estavam traficando drogas no morro Nossa
Senhora Aparecida, pessoas agressoras e tantos outros. Incentivou os
proprietários neste período da colheita do café, quando aparecer pessoas
que não são conhecidas, anotar o nome com as identificações pessoais.
Pediu a todos para ficarem atentos, se perceberem qualquer indivíduo
estranho rondando casas e ruas, liguem imediatamente para a polícia,
podendo usar os telefones já disponibilizados. Por mais uma vez solicitou
apoio para a construção do Quartel, com sede própria ficaria mais fácil para
ser elevadas a Companhia, e obter mais Policiais para auxiliar na segurança
de Mutum. Encerrou sua fala agradecido pela oportunidade, convidando a
todos a serem parceiros da Polícia Militar a serem mais cuidadosos, colheu
o café, vendem, não fiquem armazenando, a vida da família vale muito
mais. Nas considerações finais o Senhor Presidente agradeceuo pela
presença e carinho com esta Casa e se colocou à disposição. Deu seqüência
à pauta com as apresentações e discussões das proposições como seguem:
Fezse leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Lenir José
da Silva, solicitando “instalar iluminação e alambrado no campo de futebol
do Córrego Barra Longa”, o autor Vereador Lenir disse que sua solicitação
se deu a partir da necessidade dos moradores que não tem nenhum lazer a
não ser o futebol, considerou ainda que o campo servirá também para
outros eventos. Após discussão colocou o Pedido de Providência em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fezse leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de
Lacerda, solicitando “patrolar o morro do Cemitério de Roseiral”, o autor
Vereador Marcos Pinheiro, disse que sua solicitação se deu após passar
pela localidade e ouvir os anseios dos moradores. Contou com o apoio dos
Colegas na aprovação e do Poder Executivo na execução. Fezse leitura do
Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Marcos Roberto Pinheiro
de Lacerda, Gezio Nunes de Oliveira e Nilton Marques de Lima,
solicitando “construir calçamento ou pavimentação asfáltica na rua que dá
acesso ao Jardim da Ponte via residência do Senhor José Bezerra” o autor
Vereador Marcos Pinheiro manifestou em prol de sua solicitação, sendo
este de grande valia, considerou ainda que complementasse o calçamento
do Bairro Jardim da Ponte. Também o autor Vereador Gezio Nunes de
Oliveira manifestou sua satisfação pela grandeza da solicitação. E,
oportunamente agradeceu o calçamento que foi disponibilizado para o

Bairro Jardim da Ponte, mas ao mesmo tempo disse que os moradores da
Rua das Amendoeiras estão reclamando que afundaram muito do lado
esquerdo da rua, solicitou que fosse olhada a questão com muito carinho,
mas estão muito satisfeitos. Também o Vereador Nilton Marques
agradeceu o espaço e parabenizou os moradores do Jardim da Ponte pela
conquista. Agradeceu os Vereadores Dary Piloto, Tarciso Corres, Clovis
Viana e Lenir, Secretariado, funcionários da UBS, amigos, Prefeito João
Batista, funcionários do Setop, pelo apoio recebido, por ocasião da
Inauguração do PSF, obra esta de grande valia. Em seguida o Vereador
Dary Piloto Coelho, disse que não assinou na solicitação, mas votaria com
satisfação, por ser conhecedor da necessidade. Após discussão, colocou o
Pedido de Providência em votação, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Seguindo, fezse a leitura do Pedido de Providência de autoria da
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra, solicitando “instalar iluminação,
colocar alambrado e construir vestiário no Campo de futebol da Vila do
Distrito de Imbiruçu”, a autora Vereadora Nelia Eterna, manifestou a
necessidade de melhorias no campo de futebol de Imbiruçu, o mesmo
proporcionará aos jovens e adultos que gostam de esporte um espaço mais
adequado. Considerou ainda o desempenho dos Jovens de Imbiruçu no
JEMG. Com o apoio dos Nobres Colegas o Senhor Presidente colocou a
presente solicitação em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Fezse leitura da Moção de Apoio nº 8/2016 manifestando apoio com
a funcionária Eloiza da Silva Pontes Soares pelo exemplo de força e pela
superação alcançada em sua vida, de autoria da Vereadora Nelia Eterna de
Oliveira Senra e demais Vereadores. Posto em discussão, a autora
Vereadora Nelia Eterna acolheu carinhosamente a funcionária Eloiza e
direcionou palavras de estímulo. Os demais Vereadores Dary Piloto,
Marcos Pinheiro, Marcone Rosa, Nilton Marques, Tarciso Correa, Paulo
Antonio, Gezio Nunes e Presidente Washington, agradeceram o espaço e
manifestaram apoio com a funcionária em virtude da superação aos
momentos difíceis. Posto em votação, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Esgotado os assuntos pautados, o Senhor Presidente informou que
esteve visitando outros municípios vizinhos, percebese que Mutum se
tornou um canteiro de obras, louvou o trabalho de cada Vereador e o
trabalho do Prefeito João Batista Marçal, apesar das críticas feitas nas redes
sociais. Não havendo nada mais a discutir encerrouse às 14h(quatorze
horas) 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 vinte e cinco dias do mês de maio do ano dois mil e dezesseis.

