ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (3ª) terceira Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (27) vinte e sete 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 do Profeta Isaias capítulo cinqüenta e um,
versículo de um a dois, proclamado pelo vereador Marcos Roberto Pinheiro
de Lacerda. Prosseguindo com a Pauta, fez-se a leitura da ata da Sessão
anterior, posta em discussão o Vereador Paulo Antonio Alves, justificou
que não está a favor da Conta de 2006, votada na ata anterior, uma vez que
não tem conhecimento da mesma. Em seguida o Assessor desta Casa
Doutor Itamar prestou esclarecimentos, bem como o Presidente
Woshington, que o questionou se a Ata ora lida está de acordo com a
discussão ocorrida na sessão anterior. O Vereador Paulo respondeu que
sim. Concluiu o Senhor Presidente o que está em discussão é a ata e não a
Conta de 2006, porque esta, já foi aprovada na sessão anterior. Em seguida
o Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda sugeriu ao Senhor
Presidente que faça a votação da ata, projetos e proposições de forma
diferente, exemplificou levantar o braço para confirmar o voto. Por mais
uma vez, o senhor Presidente solicitou no Nobre Colega Vereador Paulo, se
votará favorável na ata ora lida, respondeu que sim. Mediante dúvidas, o
Líder da Bancada PPS/PSB, Vereador Marcos Roberto Pinheiro de
Lacerda, solicitou cinco minutos para troca de idéia. A solicitação foi aceita
pelo Senhor Presidente. De volta à Sala das Sessões o Líder da Bancada
disse ao senhor Presidente para dar seqüência aos trabalhos. Continuando
com a Pauta apresentou-se o Processo nº 679635 referente ao exercício
2002 do ex-prefeito Teófilo Antonio Soares, encaminhado a Comissão de
Finanças Orçamento e Tomada da Contas, para no tempo regimental exarar

o devido Parecer. Passaram-se as discussões e votações das proposições de
autoria dos vereadores, conforme seguem: fez leitura do Requerimento de
autoria do Vereador Paulo Antonio Alves requerendo cópia das contas do
Prefeito referente ao exercício de 2006, 2003 e 2011. Posto em discussão, o
senhor Presidente solicitou explicação, com relação ao ano de 2006.
Informou o Assessor que este ano já foi votado, toda documentação se
encontra à disposição junto ao setor competente da Prefeitura Municipal.
Quanto aos anos de 2003 e 2011 serão enviados a Câmara Municipal. Em
seguida O Vereador Marcos Roberto Pinheiro questionou ao senhor
Presidente se será oficiado ao Senhor Prefeito. Respondeu o Assessor
Doutor Itamar, que será oficiado para os anos de 2003 e 2011. Com a
palavra o Vereador Gezio, breviou comentário embasado no art. 23 da Lei
Orgânica Municipal e 228 do Regimento Interno, no sentido de tornar mais
claro, o que e de dever da Câmara foi cumprido. Após longa discussão,
colocou o Requerimento em votação, aprovado por unanimidade.
Prosseguindo fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria do
Vereador Paulo Antonio Alves, solicitando “reformar e reconstruir onde for
necessária a escadaria no morro Nossa Senhora Aparecida”. O autor no uso
da palavra disse que a escadaria é de extrema necessidade para as pessoas
que transitam diariamente neste trajeto. A escadaria existente está prestes a
cair, colocando em risco a vida das pessoas. Os vereadores Marcos Roberto
Pinheiro, Marcus Brandão, Clóvis Viana, Dary Piloto, Gezio Nunes e
Presidente Washington parabenizaram o autor pela iniciativa, reafirmando
a importância da reivindicação, porque são conhecedores da atual
realidade. Como disse o Vereador Marcos Pinheiro também é necessário
que se coloque iluminação, neste local. Após longa discussão, colocou o
Pedido de Providência em votação, aprovado por unanimidade.
Prosseguindo, passou a leitura dos dois pedidos de Providência de autoria
do Vereador Marcone Rosa da Silva, solicitando “Reforma da Escola
Municipal Castro Alves, localizada no Córrego da Areia, distrito de
Humaitá” e “alongamento e rebaixamento dos quebra-molas da Vila do
Distrito de Humaitá”, com a palavra o autor Vereador Marcone Rosa da
Silva disse que se trata de duas solicitações de extrema valia. Com relação
a escola encontra-se precária, tem computadores que ainda não foram
usados, esgoto correndo a céu aberto, a água é ruim, é uma escola com 30
alunos do pré ao 5º ano. Com relação aos quebras molas, ficou muito
inclinado, estão danificando veículos. Os vereadores Marcos Roberto

Pinheiro, Tarciso Correa, Nelia Eterna, Clóvis Viana, Dary Piloto, Gezio
Nunes, Marcus Brandão, parabenizaram o autor pela iniciativa, sendo as
mesmas de grande valia e necessidade para a localidade. Precisam ser
executadas com urgência. Concluindo o autor agradeceu o apoio dos
Nobres Colegas. Em seguida o senhor Presidente colocou os dois pedidos
em votação, aprovados por unanimidade. Passou-se a apresentação do
pedido de Providência de autoria da Vereadora Nélia Eterna de Oliveira
Senra e co-autor vereador Marcus Roberto Duarte Brandão, solicitando
“Construção de creche no Córrego Novo Horizonte distrito de Imbiruçu e
na Vila do distrito de Imbiruçu, no local onde melhor atender” a autora
vereadora Nelia frisou muito bem a importância de sua solicitação, deixou
bem claro que esta creche facilitará para as mulheres trabalhadoras nas
lavouras. O Co-autor vereador Marcus Brandão agradeceu a nobre colega
pela parceria no pedido, reconhecendo a importância do mesmo, uma vez
que a autora é moradora do local e conhecedora de toda realidade. Os
Nobres Colegas Clovis Viana, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda,
Marcone Rosa da Silva, Gezio Nunes, todos parabenizaram a autora pela
iniciativa, por ser de grande relevância. Como palavra do Vereador Marcos
Pinheiro, disse que não conhece a região, mas conhece a vida dos
panhadores e panhadoras de café. Após longa discussão colocou o pedido
de providência em votação, aprovado pelos presentes. Continuando fez-se
leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Tarciso Correa de
Oliveira solicitando “construir muro de arrimo no início da rua José Gabriel
Marcelino, próximo à Maçonaria Professor Odilon Sabino do Carmo”, o
autor vereador Tarciso Correa, alencou muito bem a importância de sua
solicitação, uma vez que a referida rua, esta desabando, teme-se que no
período chuvoso a situação fique mais seria. Os moradores da localidade
vêm ao longo dos anos solicitando que se tomem providências com a
máxima urgência, temem que a situação fique ainda pior. Os colegas
vereadores Marcos Roberto Pinheiro, Dary Piloto Coelho, Gezio, Marcus
Brandão, Tarciso, agradeceram o autor pela oportunidade, conhecem a
situação deprimente da rua. O povo vem ao longo dos anos implorando esta
obra. Sendo necessário um muro de arrimo. Após discussão, colocou o
pedido de providência em votação, aprovado pelos presentes.
Continuando o Senhor presidente apresentou o Pedido de Providência de
autoria do Vereador Nilton Marques de Lima e co-autores vereadores Dary
Piloto Coelho e Washington Torres Hubner de Medeiros, solicitando

“instalação de um posto de atendimento dos correios da Vila do Distrito de
Centenário”, o autor vereador Nilton Marques frisou muito bem os
transtornos causados com a falta de correio em Centenário, onde as
correspondências ficam desorganizadas, causando sérios transtornos para
as pessoas, como atraso de boletos e outros. Os demais co-autores
demonstraram apoio e apreço pela oportunidade. O co- autor Vereador
Dary Piloto também afirmou a importância deste Posto de Correio para
Centenário servirá para facilitar a entrega das correspondências. O coautor, vereador Washington, disse que assim como em Ocidente,
Centenário também necessita deste Posto de Correio. Os demais colegas,
vereador Marcos Roberto Pinheiro, Marcone, Gezio, Marcus Brandão,
parabenizaram o autor e conseqüentemente os co-autores pela iniciativa e
preocupação com o povo. Em seguida o autor vereador Nilton agradeceu
os demais colegas pelo apoio recebido, o senhor Presidente colocou o
pedido de providência em votação, aprovado por unanimidade. Seguindo,
passou-se a apresentação do Pedido de Providência de autoria do Vereador
Marcus Roberto Duarte Brandão solicitando “implantação de uma linha de
ônibus Mutum à Vitória” disse o autor Vereador Marcus Brandão, por mais
uma vez estamos fazendo esta reivindicação, também outros vereadores já
o fizeram, pessoas da comunidade já intercederam. Mutum não tem linha
de ônibus para nenhuma capital, demonstrando dados visíveis do
crescimento de Mutum. Visando a necessidade e o avanço, já fez vários
contatos com as empresas de ônibus, como Itapemirim, Águia Branca, se
for necessário se intercederá junto ao Poder Judiciário, porque temos de
pensar na Coletividade. Conta também com o empenho do Poder
Executivo. O Vereador Marcos Roberto, parabenizou o autor pela
iniciativa, também esta é sua preocupação. Caso não consiga as linhas de
ônibus almejadas que pelo menos a Minastur melhore a qualidade dos
ônibus. O Vereador Tarciso disse que, também já foi procurado com o
mesmo objetivo. Os Vereadores Clóvis Viana, Dary Piloto, Gezio Nunes
também relembraram que esta situação é questão antiga que externa o
anseio de toda a população mutuense. O Vereador Marcone parabenizou a
feliz iniciativa. E por fim o Senhor Presidente, louvou a iniciativa do Nobre
Colega, por se tratar de matéria de interesse da coletividade.
Oportunamente colocou a Casa à disposição. Não havendo nada mais a
discutir, colocou o pedido de providência em votação, aprovado por
unanimidade. Continuando fez-se leitura do pedido de providência de

autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão e demais vereadores
co-autores solicitando “viabilização nos trâmites legais de auxilio
transporte aos alunos do Ensino Superior, que estudam em cidades
circunvizinhas”, o autor vereador Marcus explicou detalhadamente o
objetivo de sua solicitação, externando as dificuldades do Gestor do
município. Mas trata de situação pertinente, porque irá investir nos
estudantes, que serão os responsáveis pelo município no amanhã. Já temos
os programas do Governo, como ENEM, SISU, FIES, mas este auxílio dará
suporte a vida estudantil destes jovens. Gostaríamos que no orçamento
vigente ou no posterior os jovens estudantes estivessem amparados. Os
vereadores Marcos Roberto, Dary Piloto, Tarciso, demonstraram satisfação
pela oportunidade, reconhecendo a grandeza da solicitação, se colocando à
disposição. Após discussão, colocou o Pedido de Providência em votação,
aprovado por unanimidade. Fez-se leitura do Pedido de Providência de
autoria do Vereador Gezio Nunes de Oliveira, solicitando “calçamento ou
pavimentação asfáltica para a Praça Dona Maria Francisca Lopes e
iluminação para a rua Neném do Zico, no Bairro Parque Invejada. Leu-se
também a Moção de Pêsames nº 2/2013 de autoria do vereador Gezio
Nunes de Oliveira manifestando pesar com a família pelo passamento do
senhor Marinho Felipe Ferreira, ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2013.,
após apresentações, o senhor Presidente passou a palavra para o autor
vereador Gezio Nunes, que fez a defesa das duas proposições. Quanto ao
Pedido de providência, atende os anseios da família. E a Moção de
Pêsames, vem manifestar nosso reconhecimento a família enlutada. Senhor
Marinho foi uma pessoa que viveu nesta cidade, demonstrando trabalho,
dedicação e muita bondade enquanto viveu. Em seguida os Nobres
Colegas, Vereadores Marcos Roberto, Marcus Brandão, Dary Piloto,
Tarciso, deixaram o reconhecimento ao autor pela iniciativa, lembrando
que o Senhor Marinho foi uma pessoa muito distinta, sempre trabalhando
no comércio na rua da Bahia, o qual hoje está sob a direção de seu filho
Manoel. Após longa discussão, colocou as duas proposições em votação,
aprovadas pelos presentes. De acordo com as exigências do artigo 28 do
Regimento Interno, assumiu os trabalhos o Vice-Presidente, Vereador
Gezio Nunes de Oliveira que apresentou o Pedido de Providência de
autoria do Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros solicitando
“reconstruir a caixa de armazenamento e distribuição de água do Povoado
de Santa Maria” o autor breviou comentário, visando que a obra é

necessária. Os Vereadores Marcos Roberto, Nélia Eterna, Marcus Brandão,
manifestaram apoio ao colega, parabenizando-o pela iniciativa, colocou o
pedido em votação, aprovado por unanimidade. Após os assuntos pautados
fez-se leitura do Ofício da Loja Maçônica União Mutuense 17 de Maio,
convidando a Edilidade para reunião com o Prefeito no dia (27) vinte e sete
de fevereiro de (2013) dois mil e treze no Salão de Festas da Maçonaria às
19:30(dezenove e trinta horas). De comum acordo usou a palavra o exvereador Luzimar Fortunato Alves, sendo o porta voz do Prefeito, para
prestar informações da reunião realizada no dia 25/02(vinte e cinco de
fevereiro do corrente ano no Sindicato dos Trabalhadores Rurais.Disse
Luzimar que o Prefeito Ronaldo fez um relato dos (55) cinqüenta e cinco
dias de gestão, com base em números. Falou numa dívida de mais de sete
milhões, já foram negociadas mais ou menos três milhões. Ele disse que
jamais fungirá de suas responsabilidades, tem as portas abertas para atender
os vereadores e atender o que for possível dentro da situação atual. Em
seguida o Vereador Marcos Roberto manifestou junto ao Senhor Presidente
o desejo de participar do III Congresso de Vereadores nos dias 5 e 6 de
março em Belo Horizonte, e, se, tem respaldo desta Casa, na ocasião
convidou os demais colegas para participarem. O Senhor Presidente
informou que sim e, não havendo nada mais a discutir, informou que a
próxima sessão será no dia (13) treze de março do corrente ano, horário
regimental. Encerrou-se às (15:00) quinze horas, sob a proteção de Deus. 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 vinte e sete dias do mês de fevereiro
do ano dois mil e treze.

