Ata da Vigésima Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4º) Sessão
Legislativa da (17º) Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
Mutum. Aos (21) vinte e hum dias do mês de dezembro do ano dois mil e
dezesseis às 12 horas e quinze minutos de acordo com a Soberania do
Plenário, 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 Gézio Nunes de Oliveira Secretário. Pelo livro de
presença verificou-se o comparecimento dos vereadores: Dary Piloto
Coelho, Lenir Jose da Silva, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Marcone
Rosa da Silva, Nélia Eterna de Oliveira Senra, Nilton Marques de Lima,
Paulo Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira. Não compareceu o
Vereador Clovis Viana. 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 bíblica tirada do Primeiro Livro dos Reis,
capitulo três, versículo quatro a doze, proclamado pelo Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda. 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
conforme Livro de presenças desta casa e ouvintes da Cultura FM.
Prosseguiu com a sessão, o Vereador Marcone Rosa da silva, solicitou
minutos de silencio em memória de um senhor de noventa e um anos que
faleceu nesta manhã em Humaitá. Também o Vereador Marcos Pinheiro,
lembrou das vitimas e Imbiruçu que foram soterradas, da senhora Sirene.
Em seguida fez-se leitura dos Pareceres da Comissão em conjunto como
seguem. Parecer nº 12/2016, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº
31, de 28 de novembro de 2016. Parecer nº 13/2016, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei nº 32/2016. Parecer nº 2/2016 da Comissão
Especial, opinando pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
2/2016. Continuando com a Sessão, passou-se a primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 33, de 14 de dezembro de 2016 que “Dispõe sobre a
implantação de estacionamento regulamentado denominado faixa azul nas
vias públicas do município de Mutum e dá outras providencias” de autoria
do Executivo Municipal em regime de urgência, após apresentação o
vereador Nilton Marques de Lima, solicitou a presidência desta casa
consultar o Plenário em sua soberania a dispensa de parecer, após
solicitação os Vereadores Marcone Rosa e Paulo Antonio disseram que de
acordo com a importância do Projeto gostaria que o mesmo fosse estudado
e analisado nas comissões, O vereador Marcos Pinheiro, solicitou cinco
minutos para se reunir com os demais vereadores. A solicitação foi aceita.
De volta a sala das Sessões, O senhor Presidente informou o que o
Vereador Paulo Antonio solicitou VISTA. Passou-se a Primeira

apresentação do Projeto de Lei nº 34 de 14 de dezembro de 2016. Que
“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Transporte e Transito
do Município de Mutum e da outras providencias” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência encaminhado para analise das comissões
continuando, o Senhor Presidente solicitou a permissão do Plenário para
incluir na ordem do dia o Projeto de Lei nº 35, de 20 de dezembro de 2016
que “Denomina o campo de futebol situado no Córrego da Vargem Alegre
de Roque Fernandes da Silva” de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência após solicitação o Vereador Marcone manifestou seu
apoio, mas visou a necessidade de obter a cópia do Projeto para se reiterar
do assunto. Com a aceitação do Plenário o senhor Presidente informou que
o mesmo voltará no momento oportuno. Continuando passou-se a
apresentação do projeto de Lei nº 31 de 28 de novembro de 2016 que
“Dispõe sobre instituições de medidas de prevenção, controle e combate e
erradicação da Dengue, da febre amarela, febre chikungunya e a zica, no
município de Mutum - MG, e da outras providencias, de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, posta em discussão e votação
única, aprovada pelos presentes com direito ao voto. Reapresentou o
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 providencias” de autoria do vereador Gézio Nunes de Oliveira em
regime de urgência. Após reapresentação, o autor Vereador Gézio Nunes
de Oliveira, manifestou seu apreço com a pessoas do homenageado Dr.
Adair Jose Fonseca, pessoa esta merecedora, pelo seu esforço e dedicação
nesta casa. Doutor Adair foi o Professor desta Casa na interpretação das
Leis. Por mais uma vez disse que a homenagem é justa. Os demais colegas
Marcos Pinheiro, Vereadora Nélia, vereador Dary Piloto, Vereador
Marcone Rosa, vereador Nilton Marques, Vereador Tarciso Correa e o
Presidente Washington, manifestaram solidários com o autor,
reconheceram na pessoa de Dr. Adair um grande homem, de vasto
conhecimento foi o responsável pela Lei Orgânica do Município, o homem
de grandes conhecimentos. Após discussão, colocou o Projeto de Lei em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Seguindo
reapresentou o Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2016 que “Concede o
“Certificado de Cidadão Honorário ao Sargento Gilmar Bento Moraes, e dá
outras providencias”, de autoria do Vereador Gézio Nunes de Oliveira e
demais vereadores. O autor vereador Gézio Nunes manifestou seu apreço
com a pessoa do homenageado, que é merecedora e reconhecida em nosso
município. Os demais vereadores Marcos Pinheiro, Marcone Rosa e Nélia
Eterna manifestaram o reconhecimento com o autor pela feliz iniciativa,
senhor Gilmar é uma pessoa que veio para Mutum e aqui constituiu sua
família. Após discussão colocou o Projeto de Decreto em votação,
aprovada pelos presentes com direito ao voto. Conforme decisão do

Plenário retornou o Projeto de Lei nº 35/2016 posto em discussão, o
Vereador Marcone Rosa justificou a necessidade de obter a copia do
Projeto de Lei, esta favorável. Em seguida o vereador Tarciso Correa
prestou esclarecimentos da importância deste campo para esta comunidade.
Após discussão colocou o Projeto de Lei em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Após aprovação dos Projetos passou-se as
considerações finais. Conforme inserido em primeiro falou o Prefeito João
Batista Marçal Teixeira. O Prefeito João Batista, primeiramente deixou seu
reconhecimento com cada Legislador presente com o seu secretariado,
assessores, funcionários públicos, com cada cidadão presente e ouvintes da
Cultura FM. Oportunamente deixou o seu reconhecimento com o Vereador
Gézio Nunes por ter denominado a sala de Comissão com o nome Dr.
Adair Jose Fonseca, homenagem merecida. Agradeceu os nobres
vereadores pela inclusão do Projeto de Lei nº 35/2016 na Pauta do dia. Pela
necessidade do mesmo. Em todas suas colocações agradeceu a Deus por
ajudá-lo a conduzir o município desde o dia 18 de abril de 2013, foi um
tempo de mutua luta, desafios e tem consciência que ninguém governa
sozinho. Esta casa foi parceira nos trabalhos. Deus esteve sempre a frente
de seus trabalhos. Direciona a cada vereador cada secretario, e assessores
pelos serviços prestados ao longo dos anos. Em nome desta equipe
agradeceu o Legislativo e desejou a todos presentes e ouvintes, um feliz e
santo natal, encerrou sua fala dizendo, quem segura na mão de Deus vence
sempre. Por mais uma vez agradecido, lembrou com pesar das vitimas do
acidente acontecido com as pessoas de Roseiral e as vitimas soterradas no
Imbiruçu. Mediante os fatos convidou a todos para refletir sobre a bondade
de Deus sobre nós. Em toda sua administração não faltou a mão poderosa
de Deus. Em seguida, todos os vereadores, nas considerações finais,
agradeceram a Deus a oportunidade manifestou seu apreço com os nobres
colegas vereadores e funcionários desta Casa e com toda comunidade que
lhes confiaram o apoio e reconhecimento, proporcionando o aval para
reconduzir os trabalhos. E aqueles que não continuarão, disseram que esta
saindo de cabeça erguida e confiante do dever cumprido. Não havendo
nada mais a acrescentar, encerrou-se as 15:15 hs (quinze horas e quinze
minutos) sob a proteção de Deus. E eu Gezio Nunes de Oliveira, lavrei a
presente ata, que após lida e, se, aprovada será assinada pelo senhor
presidente e demais vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto aos vinte
e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis.

