Ata da Décima Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª) Sessão
Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
Mutum. Aos (22) vinte e dois dias do mês de Junho do ano dois mil e
dezesseis às 17 horas, conforme Soberania do Plenário 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: 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 e Tarciso
Correa de Oliveira. Não compareceram os Vereadores Clóvis Viana e
Paulo Antonio Alves, que tiveram as faltas justificada pela Presidência
desta Casa. Comprovada a presença dos (09) nove Vereadores no ato da
chamada, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de
Deus com a leitura do Livro Eclesiástico, capítulo três, versículo dezessete
a vinte, proclamado pelo Vereador Marcone Rosa da Silva. O Vereador
Marcos Roberto Pinheiro e Lacerda, solicitou minutos de silêncio pelo
passamento do Senhor Julio do INSS. O Senhor Presidente convidou a
todos a se posicionarem de pé para ouvir o Hino Nacional, tocado pelo
Maestro Leonardo e alguns membros da Banda Musical Mutuense. Em
seguida o Senhor Presidente compôs a Mesa com as autoridades: Rodrigo
Cal Resende – Assessor Regional do Banco do Brasil, Luiz Edmundo Brito
Lucio – Gerente Geral Agência de Mutum/MG, Alex Scolarick Moreira –
Coordenador Regional de Negócios do Correio, Luciano de Souza Lucas –
Coordenador Regional de Banco Postal, Gean Carlos – Gerente da Agencia
de Correios de Ipanema, Benigno Fonseca SantanaGerente Geral da
Agencia de Mutum/MG, Doutor Andre Lamarca de OliveiraAssessor
Jurídico Adjunto da Prefeitura Municipal, Doutor Diogo Fonseca Soares 
Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal, Genilson TadeuSecretário do
Meio Ambiente, Teófilo Antonio Soares  ExPrefeito Municipal e o
Senhor João Batista Marçal TeixeiraPrefeito Municipal de Mutum.
Registrou ainda a presença do Gerente Geral da Agência do Banco do
Brasil de Lajinha/MG, Senhor Rogério Erlen e Natal Soares Furtado
Gerente Geral da Agência do Banco do Brasil de Manhumirim.
Após
Composição da Mesa das Autoridades, 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 discutir, recebeu aprovação unânime. Passouse a leitura do Ofício nº
33/2016 do Prefeito Municipal Senhor João Batista Marçal Teixeira,
indicando o Vereador Nilton Marques de Lima para atuar como Líder do
Governo nesta Casa. Fezse leitura do Parecer número 1/2016 da Comissão

de Finanças Orçamento e Tomada de Contas, opinando pela aprovação do
Projeto de Lei nº 12/2016. Seguindo com Sessão passouse a primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 17/2016, de 07 de Junho de 2016, que
“Dispõe sobre a criação do Departamento de Trânsito de Mutum –
DETRAM, da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI 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 18, de 14 de Junho de 2016 que “Cria e denomina a
Escola Municipal Creche Rosa Rodrigues Costa, a creche situada em anexo
ao Parque de Exposições João Costa de Oliveira com endereço na Rodovia
MG 108 – Perímetro Urbano em Mutum, e dá outras providências” de
autoria do Prefeito Municipal em regime de urgência. Após apresentação o
Vereador Dary Piloto Coelho solicitou a Presidência desta Casa consultar o
Plenário em sua Soberania a viabilidade de dispensar o Parecer na presente
matéria e votálo nesta sessão. Após solicitação o Senhor Presidente
indagou os Vereadores, todos manifestaram favoráveis, o mesmo retomará
a pauta no momento oportuno. Seguindo com a Sessão o Senhor Presidente
reapresentou o 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, posto em discussão, em vista de não haver nada mais a
acrescentar, colocou o Projeto de Lei em votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Reapresentou o Projeto de Lei nº 18/2016 apresentado
anteriormente com dispensa de parecer, posto em discussão, tendo em vista
não haver nada mais a acrescentar, colocou em votação única, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Em seguida o Senhor Presidente
informou que o Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcos
Pinheiro foi retirado de Pauta a pedido do autor. Passouse a leitura da
Moção de Congratulação nº 10/2016, consignando Votos de Congratulação
com o Banco do Brasil Agência de Mutum/MG pelos 40 anos em Mutum,
completado no dia 21 de junho de 2016, de autoria do Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros e demais Vereadores. Posto em
discussão os Vereadores presentes parabenizaram o autor pela feliz
iniciativa, agradeceram pela parceria, externaram palavras de
reconhecimento e agradecimento com o Banco do Brasil pelo que a agência
representa para a sociedade mutuense. Oportunamente teceram elogios com
o Gerente Geral do Banco do Brasil – Agência de Mutum, senhor
Edmundo, extensivo aos demais funcionários que prestam serviço de
grande relevância e atendimento de qualidade. Lembraram ainda dos
funcionários que por esta agência passaram nestas quatro décadas, entre
eles destacaram o saudoso Braz Antonio Vita. Viuse o investimento do
Banco do Brasil no que se refere ao Agronegócio, a valorização do
Produtor Rural. Encerraram a fala manifestaram agradecidos pela

oportunidade colocando a Casa à disposição. Finalizando o autor
Presidente Washington falou da dimensão do Banco do Brasil para o povo
no que se refere o atendimento ao público. Agradeceu O Senhor Benigno
Gerente do Correio em Mutum e o Gerente Geral do Banco do Brasil em
Mutum o Sr Edmundo por confiar a esta Casa esta grandiosa oportunidade.
Não havendo nada mais a discutir, colocou a Moção em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Continuando passouse a leitura da
Moção de Aplauso nº 11/2016 de autoria do Vereador Washington e
demais Vereadores consignando o reconhecimento com o Prefeito João
Batista Marçal Teixeira, pelo relevante trabalho realizado frente à
Prefeitura Municipal de Mutum. Posto em discussão, os Vereadores
Marcos Pinheiro, Tarciso Correa, Gezio Nunes, Nilton Marques, Dary
Piloto, Nelia Eterna e o Lenir José manifestaramse agradecidos com o
autor Washington pela parceria, reconheceram o esforço do Prefeito João
Batista na Administração do município, parabenizandoo pela incansável
luta, mesmo com a crise mundial que estamos vivenciando ele tem
compromisso e seriedade no seu trabalho, tem se esforçado e conseguido
muitas coisas boas para o município. Sempre se lembrando de suas raízes
no convívio com a família. O Presidente Washington nas considerações
finais agradeceu os nobres Colegas, mesmo sendo de siglas partidárias
contrárias assinaram na Moção. Disse ainda para o Prefeito João Batista
que ele esta correndo atrás, numa luta incansável, e conseguindo o melhor
para o município, nisto tem o reconhecimento desta Casa. Após discussão
colocou a Moção em votação, aprovada pelos presentes com direito ao
voto. Após aprovação das matérias pautadas, o Senhor Presidente
convidou o Senhor Luciano de Souza Lucas – Coordenador Regional de
Banco Postal para dar seqüência ao Cerimonial de Lançamento do Selo
Personalizado em comemoração aos quarenta anos da agência Banco do
Brasil em Mutum. De posse da palavra Senhor Luciano disse que o Banco
do Brasil, a Câmara Municipal e a Empresa de Correios e Telégrafos
estavam lançando o Selo Personalizado alusivo aos 40 anos da Agência do
Banco do Brasil em Mutum. Viuse que o Selo 1º Porte Comercial veio
com as inscrições 40 anos, Mutum – Minas Gerais, Juntos Podemos mais.
Conforme Cerimonial, o Senhor Luciano, convidou o Senhor Alex
Scolarick Moreira Coordenador Regional doas Correios para conduzir o ato
do Lançamento do Selo. O mesmo disse que para as Obliterações sobre o
Selo Personalizado Alusivo aos 40 anos da Agência do Banco do Brasil em
Mutum foram convidados pessoas da sociedade mutuense entre elas:
Prefeito João Batista Marçal Teixeira, Presidente da Câmara Municipal
Washington Torres Hubner de Medeiros, Doutora Izabel Cristina Pereira
Soares, Senhor Jovercino Batista da Silva e Senhor Karone Marllus Rocha
de Oliveira. Após as pessoas indicadas carimbar os selos o Senhor Alex fez
um breve relato da importância do selo na vida das pessoas e da sociedade.

Sentiuse honrado com a oportunidade, desde que chegou em Mutum ele
percebeu respeito. Ao retornar levará consigo uma ótima imagem. Após
colocações o Orador Senhor Luciano retomou a palavra encerrou a
Cerimônia agradecido pela oportunidade. Continuando usou a palavra o
Senhor Rodrigo Cal Resende – Assessor Gerencia Regional de Varejo
Ipatinga do Banco do Brasil. O mesmo manifestou sua satisfação pela
oportunidade e a parceria do município com o Banco do Brasil. Louvou a
fala de cada Vereador direcionado ao Banco do Brasil. Disse ainda que o
Banco do Brasil tem suas prioridades no município no que se refere ao
Agronegócio, agricultura familiar e outros. Estendeu seu reconhecimento
com todos os funcionários do Banco do Brasil. Agradeceu a acolhida desta
Casa bem como a Moção em comemoração pelos 40 anos, ao Gerente do
Banco do Brasil Sr Edmundo e ao Correios pela investidura. Prosseguindo
com a Sessão usou a palavra o Gerente do Banco do Brasil Senhor Luiz
Edmundo Brito Lucio, primeiramente agradeceu os presentes, os Colegas
Gerentes do Banco Brasil de cidades vizinhas, manifestou sua gratidão com
esta Casa pelo reconhecimento, disse ainda que na sua terra não houve
manifestação como esta. Seguindo usou a palavra o Prefeito João Batista
Marçal Teixeira o mesmo agradeceu pela oportunidade, cumprimentou a
todos desta Casa com alegria, onde atuou por doze anos. Oportunamente
agradeceu a Moção de Aplausos, ao Vereador Marcos Pinheiro, pelos
trabalhos realizados durante o tempo que atuou como Líder do Governo.
Estenderam seus cumprimentos as autoridades presentes alencando a
importância do evento para nossa cidade, e a importância do Banco do
Brasil para o pequeno produtor. Deixou seu reconhecimento com todos os
funcionários do Banco do Brasil e do Correios. Agradeceu imensamente a
Presidência e Pares desta Casa pela feliz iniciativa. Manifestou ainda sua
satisfação por ter sido escolhido para Carimbar o Selo, um marco histórico
no município. Agradeceu ao Senhor Presidente, Vereadores pela Moção
partilhandoa com o Secretariado, encerrou sua fala agradecido pela
oportunidade. Continuando com a Sessão o Presidente Washington saudou
os presentes e disse que a Casa sentiase honrada em vivenciar a
grandiosidade do momento em que o Banco do Brasil estava completando
40 anos no município e oportunamente o lançamento do Selo. Externou seu
agradecimento com as pessoas que aceitaram o convite para Obliterar o
Selo. Agradeceu a parceria do Banco do Brasil, alencando a pessoa do
Presidente Edmundo, bem como todos os funcionários. Encerrou sua fala
por mais uma vez agradeceu todos os Vereadores e funcionários desta Casa
pela parceria e apoio. Agradeceu ao Maestro Leonardo e demais membros
da Banda Musical Mutuense por abrilhantar a Sessão. O Senhor Presidente
informou que a partir desta data a Câmara Municipal entraria de recesso,
formou a Comissão para atuar no recesso composta pelos Vereadores:
Washington Torres Hubner de Medeiros, Marcos Roberto Pinheiro de

Lacerda, Tarciso Correa de Oliveira e Lenir José da Silva. Não havendo
nada mais a discutir, o Senhor Presidente solicitou o Secretário que fizesse
a chamada final, presente todos relacionado no início desta Sessão.
Próxima Sessão dia 10 de agosto, horário regimental. Encerrouse às 19:35
(dezenove horas e trinta 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 dois dias do mês
de junho do ano dois mil e dezesseis.

