Ata da décima nona Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª) Sessão
Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
Mutum. Aos (14) quatorze dias do mês de dezembro do ano dois mil e
dezesseis às 12 horas e quinze 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 Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda, Secretário ado’c. Pelo Livro de Presenças verificou-se
o comparecimento dos Vereadores: Dary Piloto Coelho, Lenir José da
Silva, Marcone Rosa da Silva, Nelia Eterna de Oliveira Senra, Paulo
Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira Não compareceram os
Vereadores: Clóvis Viana, Gezio Nunes de Oliveira e Nilton Marques de
Lima, por razões das chuvas. Comprovada a presença dos (08) oito
Vereadores no ato da chamada, o Senhor Presidente declarou aberta a
Sessão sob a proteção de Deus com a leitura bíblica tirada do Livro
Eclesiástico, capítulo trinta e quatro, versículo treze a dezessete
proclamado pela Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra. Após leitura
da Palavra de Deus, o Vereador Marcos Pinheiro solicitou minuto de
silêncio pela alma de Dona Maria do Senhor Dolívio e Dona Maria do
Senhor João Estevam. Prosseguindo, fez-se a leitura da ata da sessão
anterior, posta em discussão, tendo em vista não haver nada mais a
acrescentar, colocou-a em votação, aprovada pelos presentes. Após
aprovação da ata anterior, o Senhor Presidente acolheu carinhosamente os
presentes e ouvintes da Cultura FM e prosseguiu com a sessão. O Vereador
Paulo Antonio Alves solicitou a Presidência desta Casa que se fizesse a
leitura do Ofício nº 455/2016 do Promotor de Justiça Doutor Maciel
Lazarini enviando a esta Casa a Recomendação Eleitoral expedidas nos
autos do Procedimento Preparatório Eleitoral nº MPMG 0440.16.000144-0
e que a mesma fosse repassada para todos gestores de secretarias, outros
órgãos de chefia e todos os vereadores em exercício. Fez-se leitura do
Parecer nº 11/2016 da Comissão em Conjunto, opinando pela aprovação do
Projeto de Lei 29, de 07 de novembro de 2016, foi relatora a Vereadora
Nelia Eterna de Oliveira Senra. Passou-se a primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 31 de 28 de Novembro de 2016 que “Dispõe sobre a
instituição de medidas de prevenção, controle e Combate e erradicação da
Dengue, da Febre Amarela, Febre Chikungunya e a Zika no Município de
Mutum – MG, 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 32/2016 que “Denominar-se-á ‘Sala de
Comissão, Doutor Adair José Fonseca’ a sala de estudos da Câmara
Municipal de Mutum e dá outras providências”, de autoria do Vereador
Gezio Nunes de Oliveira, em regime de urgência, encaminhado para
análise das comissões permanentes. Continuando, passou-se a primeira
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2016 que “Concede o
“Certificado de Cidadão Honorário” ao Sargento Gilmar Bento Moraes, e
dá outras providências” de autoria do Vereador Gezio Nunes de Oliveira e
demais Vereadores, após apresentação, o Senhor Presidente formou a
Comissão Especial, composta pelos Vereadores: Nelia Eterna de Oliveira
Senra, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda e Marcone Rosa da Silva, para
analisar a presente matéria. Continuando com Pauta passou-se a
reapresentação do Projeto de Lei nº 29, de 07 de Novembro de 2016 que
“Disciplina a realização de feiras, exposições e eventos similares no
Município de Mutum e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência. Em seguida o Senhor Presidente com a
permissão do Plenário passou a palavra para o Senhor Karone Marllus. O
mesmo manifestou sua satisfação com a Casa pela oportunidade e apoio
recebido, agradeceu os membros das Comissões Permanentes da Câmara
Municipal pela disponibilidade para estudar o Projeto de Lei, agradeceu o
Chefe do Executivo pela confecção do Projeto de Lei, agradeceu o apoio da
Joana da feirinha e por todas as pessoas envolvidas no processo. Relatou a
importância do Projeto para o município, na questão de regulamentar,
proteger e organizar o que é nosso. Continuou dizendo que não querem
proibir, mas, que tudo seja realizado dentro dos trâmites legais. Por mais
uma vez agradeceu o apoio desta Casa em favor do município. Em seguida
o Senhor Presidente agradeceu o Senhor Karone pelas informações e
colocou o Projeto de lei em discussão, em vista de não haver nada mais a
acrescentar, colocou o Projeto de Lei em votação única, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Continuando passou-se a apresentação do
Requerimento nº 2/2016 de autoria dos Vereadores Dary Piloto Coelho e
Nilton Marques de Lima, requerendo que o Chefe do Executivo estudasse
a possibilidade de revogar a emenda nº 1/2014 a Lei Complementar
Municipal nº 859/2014 e a Lei Complementar Municipal nº 864 de
20/03/2015, que alterou a redação do art. 146 do Código Tributário
Municipal. Em seguida o autor Vereador Dary Piloto manifestou e prestou

esclarecimentos sobre o objetivo do referido Requerimento, que tratava da
taxa de iluminação pública. Informou que mediante solicitação do povo,
em vista do valor da taxa de iluminação pública estar alta, fez um breve
estudo dos projetos e emendas que foram apresentados e votados nesta
Casa nos anos anteriores e transformados em lei. Prestou esclarecimentos
mediante tabela, disse que a taxa aplicada em cima do valor da Anatel neste
ano foi de R$ 286,00 e a partir de janeiro de 2017 passará para R$ 325,00.
Após minuciosa explicação, reconhecendo publicamente que houve
equívoco por parte dos vereadores na confecção da emenda, também
solicitou publicamente ao Chefe do Executivo, que enviasse para esta Casa
Projeto de Lei voltando o valor da Taxa de Iluminação Pública para a que
foi apresentado em 2013. Após colocações, o Vereador Paulo Antonio
disse para o Vereador Dary Piloto, que na ocasião ele foi o único Vereador
que votou contra. Continuando o Vereador Marcos Pinheiro, disse que em
Mutum existiam ruas que não tinha iluminação, mas é cobrada a taxa sem
serviços prestados, o que o deixava indignado. Oportunamente solicitou
que o CIS Caparaó e o Chefe do Executivo tomassem as providências
necessárias. O Vereador Tarciso Correa solicitou também que fosse
analisada a questão de um imóvel que tem dois pavimentos com o mesmo
endereço, que fosse cobrado apenas uma taxa de iluminação pública.
Continuando o Vereador Marcone Rosa, louvou a iniciativa e estudo
realizado pelo Nobre Vereador Dary Piloto, fez uma breve explanação com
base na tabela de consumo, comparando a tabela apresentada pelo Chefe do
Executivo e a proposta de emenda dos vereadores. Seguindo o Vereador
Marcos Pinheiro por mais uma vez usou palavra e disse que não foram
apenas os dois vereadores que queriam taxas menores, ele e mais
vereadores também queriam taxa com valor menor. Em seguida o Vereador
Tarciso disse que na ocasião foi feito estudo com o intuito de fazer o
melhor, o Nobre Colega Dary tem seu apoio. Seguindo o Vereador
Marcone Rosa apresentou o nome dos Vereadores que foram autor da
emenda que alterou o percentual da taxa: Marcone Rosa, Paulo Antonio
Alves, Clóvis Viana, Dary Piloto, Tarciso Correa, Marcos Pinheiro, Nilton
Marques e Marcos Roberto Duarte Brandão, esclareceu ainda que o
Vereador Gezio não fazia parte das comissões e o Presidente também não
participa das comissões. Concluiu o Vereador Dary Piloto que todos os
Vereadores assinaram na emenda e votaram. Retrucou o Vereador Paulo
que não votou no projeto de lei. O Senhor Presidente louvou a iniciativa do

Nobre Vereador Dary, por reconhecer o erro, e, disse que a nobreza está no
reparar o erro. O Vereador Dary Piloto disse que não erraram, apenas
acharam que o percentual seria aplicado em cima do consumo e não com
base na taxa da Anatel. Concluiu o Senhor Presidente que o Requerimento
foi de uma discussão, colocou-o em votação, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. De acordo com o artigo 28 do Regimento Interno, assumiu
os trabalhos o Vice-Presidente Vereador Tarciso Correa que apresentou o
Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Washington Torres
Hubner de Medeiros, Nilton Marques de Lima e Clóvis Viana solicitando
“as diligências e todo esforço necessário para viabilizar a vinda o mais
breve possível e a manutenção da Unidade dos Bombeiros para Mutum”, o
autor Vereador Washington alencou a importância do Corpo de Bombeiros
para o município, contou com o apoio dos nobres colegas na aprovação. Os
demais Colegas vereadores Marcone Rosa, Marcos Pinheiro, Tarciso
Correa parabenizaram os autores pela feliz iniciativa e manifestaram
apoio, reconheceram a importância do Corpo de Bombeiros para o
município. Oportunamente parabenizaram também o Senhor Karone pela
investidura. Após discussão, colocou o Pedido de Providência em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Seguindo, O Vereador
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, informou a situação das ruas com
danos causados pelas enxurradas. Citou a situação da Rua Artur Eutrópio,
oportunamente solicitou o empenho do Secretario Osmar e do Executivo
Municipal, que fosse feito um serviço de qualidade. Convidou os demais
colegas a refletir o pensamento “existem dois modos de se propagar a luz:
ser vela, ou ser o espelho que a reflete”. Esgotado os assuntos pautados o
Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos e ouvintes da Cultura
FM, e com a soberania do Plenário ficou decidido que a próxima sessão
que seria no dia 28 de dezembro antecipou para o dia 21 de dezembro,
horário regimental. Encerrou-se às 13:40 (treze horas e quarenta) minutos
sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos relacionados no
início desta Sessão. E eu, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Secretário
ado’c, lavrei a presente ata, que, após lida, e, se aprovada, deverá ser
assinada pelo Senhor Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim
Teixeira Pinto, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano dois mil e
dezesseis.

