ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (2ª) Segunda Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (06) seis dias do mês de fevereiro do ano dois
mil e treze, reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira Pinto da Câmara
Municipal de Mutum sito à rua Dom Cavati, 391 nesta cidade de Mutum
estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Vereador Washington Torres
Hubner de Medeiros e por mim Clóvis Viana, Secretário. Pelo Livro de
Presenças verificou o comparecimento dos vereadores: Dary Piloto Coelho,
Gezio Nunes de Oliveira, Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto Pinheiro
de Lacerda, Marcus Roberto Duarte Brandão, Nélia 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 Leitura do Livro de Eclesiástico capítulo onze, versículo um a
três, proclamado pelo vereador Gezio Nunes de Oliveira. Prosseguindo
com a Pauta, fez-se a leitura da ata da Sessão anterior, posta em discussão,
o Vereador Dary Piloto Coelho solicitou consertar, onde se lê Bancada
DEM/PP-Dary Piloto Coelho, leia-se Bancada DEM/PR- Dary Piloto
Coelho. Em seguida a ata foi aprovada por unanimidade. Continuando, o
Senhor Presidente satisfatoriamente acolheu os vereadores e visitantes,
enfocando a importância de todos para o Legislativo Municipal. Passou-se
a leitura do Parecer Conclusivo da Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, referente a Prestação de Contas do Exercício 2006,
conforme Processo nº 729.842 do ex-Prefeito Teófilo Antonio Soares.
Mediante estudo realizado pela Comissão de Finanças, com base no
Parecer do Tribunal de Contas, opinaram por unanimidade pela aprovação
da Conta exercício 2006. Prosseguindo passou-se a apresentação da
Prestação de Contas do Exercício 2003, conforme Processo nº 685767 do
ex-Prefeito Teófilo Antonio Soares, encaminhado à Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, para no tempo regimental exarar o devido
parecer. Apresentação da Prestação de Contas do Exercício 2011, conforme
Processo nº 873156 do ex-Prefeito Gentil Simões Caldeira Filho,
encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
para também no tempo regimental exarar o devido parecer. Dando
seqüência à Pauta, passou-se a palavra para o Pastor Marco Antonio
Pinheiro Gomes, que se inscreveu de acordo com as Normas Regimentais,

tendo 10 minutos para expor o assunto. Com a palavra, o mesmo
manifestou sua satisfação pela oportunidade, abençoando a todos:
Vereadores e funcionários desta Casa. Pediu ainda, que exercessem as
funções com Temor de Deus e respeito. Que fiscalizem e defendem o
município. Na ocasião convidou todos os Vereadores e presentes para o 9º
Congresso Kairós que acontecerá nos dias 09 a 12 de fevereiro deste ano,
na quadra Poliesportiva às 19:30 horas. E ainda fez um pedido especial a
Câmara no sentido de aprovar e tornar Lei Municipal esta data mencionada
acima e inseri-la no calendário do município, pois o Kairós é um evento
social da Igreja Evangélica Casa de Oração. Encerrou sua fala agradecido
pela oportunidade e mais uma vez invocou as bênçãos de Deus para todos.
Com a palavra, o Senhor Presidente agradeceu o apoio e oração do Pastor
Marco, disse ainda que dará prosseguimento à solicitação. Continuando
com a Pauta passou-se a discussão e posteriormente a votação da Conta
referente ao exercício 2006 do Processo nº 729842 do ex-Prefeito Teófilo
Antonio Soares. Em discussão o Vereador Clóvis Viana, disse que está apto
para votar, uma vez que o processo se encontra com parecer favorável da
Comissão de Finanças e do Tribunal de Contas por meio dos Conselheiros
responsáveis. O Vereador Gezio Nunes também disse que está apto para
votar, uma vez que a mesma se encontra com o parecer favorável da
Comissão competente. Com a palavra o Vereador Marcos Roberto
Pinheiro, direcionou ao Senhor Presidente, visando à necessidade de se
interar mais do assunto. Pois não teve conhecimento na íntegra do
Processo, gostaria de contar com esta atenção. O Vereador Gezio, explicou
que este Processo já se encontra com o prazo esgotado para devolver ao
Tribunal, também esta Conta já tem mais de 30(trinta) dias nesta
Legislatura, que está à disposição na Secretaria da Câmara Municipal.
Mediante a discussão o Senhor Presidente solicitou do Assessor desta Casa,
Doutor Itamar, explanação do assunto, quanto a solicitação do Vereador
Marcos. O mesmo direcionou ao Nobre Vereador, dizendo-o que ele pode
votar nas duas opções: Sim ou Não. Justificou o Vereador Marcos que sua
fala, se deu por não ter conhecimento do assunto. Pediu que nos próximos
Processos sejamos comunicados com antecedência. Imediatamente o
Vereador Marcos Roberto Pinheiro foi informado de que já encontra em
seu poder a comunicação dos dois Processos apresentados no início desta
Sessão, referente aos anos de 2003 e 2011. Após discussão o Senhor
Presidente colocou a Conta de 2006-Processo 729842 em votação, os

11(onze) vereadores votaram SIM pela aprovação. Aprovada por
unanimidade, conforme Projeto de Resolução nº 1/2013 que “Dispõe sobre
a aprovação das Contas do Prefeito Municipal de Mutum, relativas ao
exercício de 2006, conforme processo 729.842 do TCEMG” de autoria da
Mesa Diretora. Passou-se a discussão e votação das proposições dos
Vereadores como seguem. Fez leitura dos dois Pedidos de Providência de
autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda solicitando
“recuperação do calçamento da rua Manoel Alves Pinto” e “Desvio de
estrada com cascalhamento no Córrego Ponte Alta, propriedade do Senhor
Adalton Pinheiro Lacerda”, posto em discussão, o autor no uso da palavra
externou a necessidade dos dois pedidos, sendo de extrema necessidade e
que visam atender a demanda do povo, sobretudo daqueles que transitam
por estes locais. Os Vereadores Gezio Nunes, Tarcizo, Dary Piloto,
manifestaram apreço a iniciativa do Nobre Colega, porque são
conhecedores da realidade destes locais, portanto fazem jus às
necessidades. Concluindo, o Senhor Presidente colocou os dois Pedidos em
votação, aprovados por unanimidade. Leu o Pedido de Providência de
autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão solicitando “Concluir
o calçamento ou pavimentação asfáltica das ruas: Maristela de Menezes
Souza e Nenê do Zico, no Bairro Parque Invejada”e Moção de Pêsames nº
01/2013 de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão e demais
vereadores co-autores em solidariedade com a família pelo falecimento do
Senhor Julio Dimitri do Valle Hubner “Dimi”, ocorrido no dia 11 de
janeiro de 2013. O autor Vereador Marcus Brandão, explanou muito bem a
necessidade do pedido, pois atende os anseios dos moradores deste local,
também nesta localidade é preciso de uma atenção especial, pois está
retendo muita a água das enxurradas. É necessário mais aberturas para
escoamento da água. Quanto a Moção trata-se de uma pessoa que apesar de
não ser mutuense, conquistou muitas amizades nesta terra enquanto viveu.
Gozava de muita simpatia, pessoa carismática, extrovertida de uma índole
incomparável. Sua partida foi causada por um terrível acidente. Nossa
manifestação foi no intuído de externar à família nossa solidariedade e
compartilhar deste momento de dor. Os demais Colegas Vereadores, Dary
Piloto, Marcos Roberto Pinheiro, Nelia Eterna e Presidente Washington,
externaram seu reconhecimento ao Nobre Colega pela iniciativa, porque
realmente foi um ato nobre. Dimer foi um homem de grandes virtudes,
muito fez por Mutum, é muito importante este apoio para os familiares que

sofreram muito e ainda estão sofrendo com esta perda. Após longa
discussão, colocou o Pedido de Providência e Moção de Pêsames em
votação, aprovados por unanimidade. Prosseguindo com a pauta Fez-se
leitura do Pedido de Providência de autoria da Vereadora Nélia Eterna de
Oliveira Senra solicitando “Reabrir e reformar os Postos de Saúde do
Córrego Cachoeira Alta e do Córrego Novo Horizonte, no distrito de
Imbiruçu”, a autora Vereadora Nélia manifestou no sentido de defender as
necessidades da comunidade, onde convive com a situação todos os dias.
Disse ainda que os dois postos de saúde ora mencionados foram fechados,
faz muita falta para o atendimento ao povo em virtude da distância. Com
gratidão, solicitou a atenção dos Nobres Colegas na aprovação do pedido.
Os Vereadores Marcus Brandão, Gezio Nunes, Marcos Roberto Pinheiro,
Clovis Viana e Presidente Washington, manifestaram reconhecimento com
a Nobre Colega, porque de fato trata de solicitação necessária e justa. Não
havendo nada mais a acrescentar colocou o pedido de providência em
votação, aprovado por unanimidade. Passou-se a leitura dos dois Pedidos
de Providência de autoria do Vereador Nilton Marques de Lima e Dary
Piloto Coelho, solicitando “reformar a Escola Municipal Marçal Antonio
Pereira, localizada no Córrego Vala do Batista” e “trocar os pranchões da
ponte situada no Prentes Laignier”, o autor breviou comentário no sentido
de defender as duas situações ora mencionadas. Disse que foi procurado
pelos moradores destes locais, visando a necessidade da reforma na escola,
para também proporcionar uma melhor comodidade aos alunos e
professores e quanto a estrada, é local de muito tráfego, precisa de melhoria
com urgência. O co-autor, vereador Dary Piloto Coelho, disse ser
conhecedor da realidade, ficou grato ao autor por fazer parte das duas
solicitações, espera que de fato os anseios do povo sejam atendidos com a
execução dos dois pedidos. Os Nobres Colegas Vereadores Marcos
Roberto Pinheiro, Gezio Nunes, Marcus Brandão, parabenizaram o autor e
co-autor pela iniciativa, porque visam atender as necessidades da
comunidade, após discussão, colocou os dois pedidos de providência em
votação, aprovado por unanimidade. Também marcou presença nesta
sessão, os ex-vereadores Luzimar Fortunato Alves Mendes e José Miguel
Alves. De acordo com o artigo 28 do Regimento Interno, assumiu os
trabalhos o Vice-Presidente, Vereador Gezio Nunes de Oliveira, que
apresentou os dois pedidos de providência de autoria do Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros solicitando “instalação de um

posto de atendimento dos Correios na Vila do Distrito de Ocidente” e
“Construir passarela e guarda-mão na ponte situada na Vila do Distrito de
Ocidente”, o autor Vereador Washington no uso da palavra defendeu os
dois pedidos que são de extrema necessidades. Quanto ao posto do correio
é preciso com urgência, pois as correspondências do povo estão
desorganizadas, podendo acarretar sérios prejuízo ao povo, boletos
bancários com atraso e outras mais. Com relação ao guarda-mão e
passarela na ponte, ao construir, estaremos evitando conseqüências
desagraveis, com as pessoas que passam por esta ponte. Os demais Colegas
vereador Marcos Roberto Pinheiro, Dary Piloto, Nelia Eterna, Marcus
Roberto Brandão, Gezio Nunes e Tarciso Correa, parabenizaram o autor
pela iniciativa, porque conhecem a realidade local, são situações justas e
necessárias ao bem estar do povo. Após discussão, colocou os dois pedidos
em votação, aprovadas por unanimidade. Esgotado os assuntos pautados, o
Senhor Presidente informou que a próxima Sessão será no dia 27 de
fevereiro do corrente ano. Informou também que está promovendo um
enquete, onde as pessoas poderão votar no horário que melhor atender a
comunidade, para realização das Sessões da Câmara Municipal.
Disponibilizando 12h, horário atual, 16h e 19h. Poderão votar no site da
Câmara Municipal WWW.camaramutum.mg.gov.br ou mesmo na
Secretaria da Câmara Municipal. Solicitou também que todos os vereadores
tragam o paletó na próxima Sessão, para tirar a foto a ser confeccionada a
galeria dos vereadores desta Legislatura. Nada mais a tratar, encerrou-se
14:15(quatorze horas e quinze minutos) sob a proteção de Deus, com a
chamada final, presente todos relacionados no início desta Sessão. E eu
__________ 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 seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e
treze.

