ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (4ª) quarta Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (13) treze dias do mês de março 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 Salmo 96, proclamado pelo vereador Marcone Rosa
da Silva. Prosseguindo com a Pauta, fez-se a leitura da ata da Sessão
anterior, posta em discussão, recebeu aprovação unânime. Em seguida o
senhor Presidente deu boas vindas aos visitantes, enfocando a presença do
Pároco da Paróquia São Manoel, Padre José Marcelino Pereira. Passou-se
a leitura do Convite da Pré-Assembléia 2013 da Coocafé e Sicoob Credicaf
no dia 15/03/2013(quinze de março de dois mil e treze) às 19:00 (dezenove
horas) na Maçonaria União 17 de Maio. Seguindo, passou-se às
apresentações sem discussão das Proposições, como seguem: Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 1/2013 que “Autoriza o Executivo
Municipal a assinar Convênio de Consignação com o Banco Cooperativo
do Brasil S/A – BANCOOB e dá outras providências” autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência, encaminhado às Comissões
Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 2/2013 que
“Autoriza o Executivo Municipal a assinar Convênio e Consignação com o
Banco Itaú Unibanco e dá outras providências” autoria do executivo
Municipal em regime de urgência, encaminhado às Comissões
Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 3/2013 que
“Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe
sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º,
no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal”
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado às
Comissões Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 4/2013

que “Estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos
direitos da criança e do adolescente e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência encaminhado às Comissões
Permanentes. E, por fim apresentou o Projeto de Resolução nº 3/2013 que
“Dispõe sobre alteração no Regimento Interno da Câmara Municipal de
Mutum, Estado de Minas Gerais” de autoria da Mesa Diretora em regime
de urgência, encaminhado às Comissões Permanentes. Prosseguindo,
conforme inscrito para falar de acordo com as Normas Regimentais usou a
Tribuna o Padre José Marcelino Pereira. O mesmo iniciou sua fala, levando
a Casa a fazer uma reflexão em torno da atuação dos três poderes
Judiciário, Executivo e Legislativo, são poderes da União, independentes e
harmônicos entre si. Continuou falando que esta Casa deve e sirva de
ponto de encontro do povo com seus representantes. Citou o trecho do
Evangelho de São João “Eu vim para que todos tenham vida e vida em
abundância.” Desejou que todos trabalhem para que haja abundância de
saúde, educação, lazer, estradas, pontes, apoio as entidades filantrópicas.
Enfim desejou que nesta legislatura todos marquem com a seriedade e
compromisso esse momento da historia do município que está nas mãos de
cada legislador. Encerrou agradecido pela oportunidade. Com a permissão
do Plenário, usou a palavra o ex-vereador Ronildo Hubner de Freitas, o
mesmo manifestou sua alegria pela oportunidade e espaço concedido.
Parabenizou a todos neste início de legislatura se colocando à disposição,
apesar de não ter votado no atual prefeito. Também usou a palavra o VicePrefeito, João Batista Marçal Teixeira com a permissão do plenário, disse
que está sendo montado projeto para aquisição de Trator e uma Retro
escavadeira para servir apenas o produtor rural, mas para isso conta com a
parceria desta Casa no sentido de uma Sessão Extraordinária, para
aprovação do Projeto. A Sessão está prevista para a sexta feira ou segunda
feira próxima, porque é preciso agilizar todo o processo vindo do
Ministério da Agricultura. Conta com o Engenheiro Pimenta, Secretário da
Agricultura, Prefeito Municipal e todos os vereadores, encerrou sua fala
agradecido pela oportunidade. Continuando, o Vereador Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda, solicitou a palavra ao Senhor Presidente, o qual
externou sua gratidão ao Padre Marcelino pela presença e palavras
animadoras, aos presentes e sobretudo ao Senhor Presidente pela
disponibilidade em facilitar a ida deles no III congresso da AMM, onde
obtiveram bons resultados. Incentivou que nos próximos eventos tenha

participação de todos. Lamentou que em nossa região somente três
municípios estavam presentes, enquanto que no Triângulo Mineiro,
estavam presentes em massa. Por mais uma vez agradeceu pela
oportunidade. O Vereador Dary Piloto disse que está no quinto mandato de
vereador, mas neste Congresso aprendeu muito, lamentou pelos colegas
que não puderam ir. Sugeriu ao senhor Presidente que faça a filiação da
Câmara Municipal na AMM(Associação Mineira dos Municípios) porque
eles dão muito suporte ao Vereador. Considerando que o valor é simbólico,
face às vantagens. Disse também que foi discutido a possibilidade de
Manhuaçú ter uma representação da AMM. Encerrou agradecido pelo
espaço que lhe foi concedido. Dando seqüência à Pauta, o senhor
Presidente alterou à ordem da pauta, com a permissão do Plenário e
apresentou as duas proposições de autoria da vereadora Nélia Eterna de
Oliveira Senra. Fez-se leitura do Pedido de Providência solicitando
“implantar um posto de policial no distrito de Imbiruçu” e leitura da Moção
de Pêsames nº 3/2013 em solidariedade com os familiares de senhor
Antônio Cândido Filho, cujo falecimento ocorreu no dia 15 de janeiro de
2013. A autora muito bem defendeu suas proposições, visando a
necessidade da implantação do posto policial, para evitar transtornos e
insegurança as pessoas de Imbiruçu e localidades vizinhas. Considerou
também a distância de Mutum a Imbiruçu, quando acionam a polícia
demoram a chegar. Podemos ver a conseqüência com o fato acontecido
com o Senhor Antonio Cândido, conforme descrição na Moção de
Pêsames. Homem íntegro, religioso, representante da comunidade católica,
foi terrivelmente assassinado no seu trabalho. Os demais colegas
vereadores Marcos Roberto Pinheiro, Marcone Rosa, Dary Piloto, Gezio
Nunes, Marcus Brandão, Tarciso Correa e Washington Torres
manifestaram solidários à Nobre Colega reconhecendo veracidade nas duas
proposições ora apresentadas, lembrando também a importância de colocar
posto policial nos demais distritos: Humaitá, Ocidente, Roseiral,
Centenário, para promover a segurança para as pessoas. E com relação a
Moção, os Nobres colegas reconheceram a iniciativa da autora, uma vez
que senhor Antonio foi um homem de grandes virtudes e terrivelmente
assassinado. Conforme palavras do Líder do Governo, vereador Marcus
Brandão: disse que obteve informações do Prefeito Ronaldo, de que esteve
em Belo Horizonte, junto a Secretaria de Segurança Publica, solicitando
Delegado e mais uma viatura para nossa cidade para atender as

necessidades. Todos os colegas compartilharam com a vereadora Nelia se
colocando à disposição para juntos lutarem em favor da segurança pública
de nosso município. Se for necessário, irão até a Belo Horizonte, no órgão
competente buscar recursos, apesar das dificuldades, afirmaram. O que
querem é ser parceiros. Reconhecendo também, que em nossa cidade, já
foram feitas reuniões com as maçonarias e demais autoridades,
preocupadas com a segurança de nossa cidade, onde falta Juiz e delegado.
Após longa discussão, colocou o pedido de providência e a Moção de
Pêsames em votação, aprovados pelos presentes. Apresentou-se os dois
pedidos de providência de autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva
solicitando “limpeza das ruas da Vila do Distrito de Humaitá que possuem
calçamento, com caminhão pipa” e “construção de ponte de madeira, no
Córrego São Sebastião, distrito de Humaitá, na propriedade da senhora
Alda Campos”, o autor vereador Marcone, breviou comentário sobre os
dois pedidos visando a importância de cada um para a população. As
limpezas das ruas com certeza ajudarão muito, pois há muita poeira
invadindo casas e comércios. Quanto a ponte é viável e necessária, pois
servirá para escoamento de produção do café e outros, bem como para
receber os produtos que serão usados nas lavouras. Os colegas vereadores
Marcos Roberto Pinheiro, Nelia Eterna, manifestaram solidarios com o
colega, porque conhecem a atual situação, colocando-se a disposição. Não
havendo nada mais a discutir, colocou os dois pedidos de providência em
votação, aprovados por unanimidade. Continuando apresentou os dois
Pedidos de Providência de autoria do Vereador Paulo Antonio Alves
solicitando “instalação de poste com luminária no entroncamento entre as
ruas João Ilhéu e Domingos Barcelos”, “instalação de uma luminária no
poste existente no início da rua Calixto Costa, próximo à Avenida Gentil
Caldeira” e “reformar a escadaria que inicia na rua João Ilhéu e se estende
até a rua Sebastião Magalhães”. O autor vereador Paulo Antonio Alves no
uso da palavra defendeu a necessidade de seus dois pedidos para a
localidade citada. As luminárias se fazem necessárias, uma vez que neste
local, por ser escuro, dificulta para as pessoas de bem passarem. Quanto a
escadaria é outra necessidade, porque as pessoas desta localidade usam
para transitar diariamente, sendo o local de acesso de todos. A escadaria
existente está muito perigosa, as pessoas idosas poderão tropeçar e ter
quedas. Após discussão, o senhor Presidente, colocou os dois pedidos em
votação, aprovados por unanimidade. Apresentou o Pedido de Providência

de autoria do vereador Clovis Viana e co-autor vereador Tarciso Correa de
Oliveira, solicitando “na Praça da Saúde Astrogildo Augusto Soares:
instalação de cobertura metálica na quadra de areia e pista de malha;
colocar grade de proteção em toda a lateral da praça”. O autor vereador
Clóvis Viana, breviou comentário no intuito de atender os anseios dos
moradores. Naquela praça acontece a prática do esporte, que ao longo dos
tempos vem causando alguns transtornos para os vizinhos como quebra de
telha e outros. As medidas solicitadas se executadas, irão amenizar a
situação dos vizinhos e das pessoas que praticam o esporte. O Co-autor
Vereador Tarciso, também é conhecedor desta realidade, na parte da tarde
aquela praça é muito bem freqüentada, a proteção com a cobertura e com
cercas, facilitará a vida dos usuários. Os Nobres Colegas Vereadores
Marcos Roberto e Marcus Brandão parabenizaram os autores pela feliz
iniciativa, por que uma vez tomada as providências amenizarão os
problemas que vem sendo causados com os jogos e outros. Nada mais a
discutir o Senhor Presidente colocou o pedido de providência em votação,
aprovados por unanimidade. Seguindo Fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria do vereador Tarciso Correa de Oliveira solicitando
“calçar o Beco Padre Carlos, que liga a Avenida Gentil Caldeira à Rua João
Ilhéu”. O autor vereador Tarciso, lembrou muito bem que este Beco é
antigo, é um atalho para dar acesso a avenida principal. Sua iniciativa foi
para atender a solicitação dos moradores e facilitar o acesso, encerrou
contando com o apoio dos Nobres Colegas. O Co-autor Vereador Clovis,
endossou as palavras do autor. Prosseguindo com a discussão, o Vereador
Dary Piloto disse que já fez este pedido em legislatura anterior, mas o
Prefeito da época não executou. Face a necessidade, espera que desta vez o
povo seja agraciado.Também o Vereador Marcos Roberto Pinheiro
parabenizou os autores pela feliz iniciativa. Não havendo nada mais a
discutir, colocou o pedido de providência em votação, aprovado por
unanimidade. Continuando com a pauta, passou-se a apresentação dos
pedidos de providência de autoria do vereador Marcos Roberto Pinheiro de
Lacerda, solicitando “reconstrução ou reforma da ponte localizada na
Fazenda Peixinho sentido Córrego Palha Branca” e substituir manilhas na
estrada do Córrego Seco, próximo a propriedade do Sr. Sebastião Pinheiro
de Lacerda”. Posto em discussão, o autor vereador Marcos disse que no
primeiro pedido há mais ou menos dois anos atrás ocorreu um óbito do
popular Tino, um dos motivos foi a deficiência na cabeceira da ponte,

motivo pelo qual torna-se necessário rever a situação, para que não
aconteça com mais pessoas. Quanto ao segundo pedido, a manilha existente
neste local é 040, não comporta a necessidade, precisa ser substituída, pois
nesta estrada trafegam pessoas, escoamento de produção e outros.Encerrou
contando com o apoio dos Colegas. Em seguida o Vereador Dary Piloto,
disse que conhece as necessidades das duas solicitações, a execução se faz
necessário. Colocou-se os dois pedidos em votação única, aprovados por
unanimidade. Prosseguindo com a pauta passou-se a leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão,
solicitando “na MG 108, extensão do Trevo à ponte sentido Lajinha:
retirada dos quebra-molas; instalação de redutores de velocidade
eletrônicos(Radares)”, com a palavra o autor, vereador Marcus Brandão,
reconhece a necessidade do local, principalmente pelo acidente acontecido
com o adolescente Pedro a um tempo atrás. A partir desta data foram
instalados vários quebra molas para reduzir os acidentes, inibir a alta
velocidade. Explicou que mediante conversa com as pessoas, viu que é
necessário a instalação de radares, em virtude do desconforto causado pelos
inúmeros quebra molas. Continuou falando do desconforto causado as
ambulâncias com doentes e outros mais. Continuando com a discussão o
Vereador Marcos Pinheiro, parabenizou o autor pela feliz iniciativa,
também gostaria de ter confeccionado este pedido, pois não é justo quem
anda com a velocidade permitida pagar pelo erro dos outros, a situação é
vergonhosa. Também o Vereador Dary Piloto parabenizou o autor pela
iniciativa, de fato é preciso mudar para Radar. Na época da morte do Pedro
foi feito abaixo assinado. Construiu os quebra molas provisório, até a
presente data nenhuma medida foi tomada. Mencionou também nos quebra
molas de São Roque, oportunamente solicitou do senhor Presidente que
intercedesse junto ao DER de Manhumirim , no sentido de substituir os
quebra molas por Radares eletrônicos.Os Vereadores Washington e Nelia
também demonstraram satisfação com o pedido do nobre colega, devido
aos transtornos causados com eles e pelas reclamações do povo. Por mais
uma vez o Vereador Dary Piloto solicitou a palavra como Lider de
Bancada, aproveitando a presença dos alunos e professores do Colégio
Mutum, falou da necessidade de colocar placas indicativas perto do colégio
Mutum, porque é muito perigosa aquela saída. Já fez este pedido em outra
ocasião, mas não atendido. Espera que o Prefeito atual faça estas faixas
educativas ou quem sabe um quebra mola, para inibir a alta velocidade. Em

seguida o senhor Presidente, colocou o pedido de providência em votação,
aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a Pauta, o Senhor Presidente
apresentou o Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcus
Roberto Duarte Brandão e co-autor Vereador Marcos Roberto Pinheiro de
Lacerda, solicitando “disponibilizar 02 técnicos de enfermagem para
prestar serviço no Lar dos Idosos Padre Julio Maria Lombard”, o autor
vereador Marcus Brandão, breviou comentário no sentido de interceder
pelo bom andamento do Lar dos Idosos, visando a necessidade de mais dois
técnicos em enfermagem para auxiliar nos cuidados com nossos idosos
doentes. Sabemos da atual situação do município, mas se faz necessário.
Quem sabe fazer uma escala com os profissionais já existente, prestando
serviço. O Co-autor Vereador Marcos Pinheiro, também demonstrou sua
gratidão com o autor por fazer parte de uma solicitação justa e necessária a
sociedade. As crianças e idosos merecem toda a atenção e carinho.
Continuando, os Vereadores Dary Piloto e Nélia Eterna, manifestaram
aplausos a iniciativa dos Nobres Colegas, são situações de extrema
necessidade. Não havendo nada mais a discutir colocou o Pedido de
Providência em votação, aprovado pelos presentes. De acordo com o artigo
28 do Regimento Interno, assumiu os trabalhos o Vice Presidente Vereador
Gezio Nunes de Oliveira que apresentou os Pedidos de Providência de
autoria do Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros solicitando “
Patrolamento e cascalhamento da estrada que liga a MG 108 ao Distrito de
Ocidente” e “Construir ou instalar caixa de armazenamento e distribuição
de água na Vila Hubner”. Posto em discussão o autor Vereador Washington
breviou comentário no sentido de clarear a necessidade das solicitações ora
apresentadas. No primeiro pedido é um trecho pequeno mas de grande
necessidade esta melhoria. E na segunda solicitação, o povo necessita
desta caixa, para depósito de água para suprir as necessidades do povo. O
povo da Vila Hubner não tem água, esgoto e, sobretudo conforto. Os
Vereadores Marcos Pinheiro, Dary Piloto, Nélia Eterna, Gezio Nunes,
parabenizaram o autor pela iniciativa e pela preocupação com o bem estar
das pessoas das localidades citadas nos pedidos. Conhecem a realidade
local, de fato se fazem necessários. Colocou os dois pedidos em votação
aprovados por unanimidade. Retomou a Presidência o Vereador
Washington e deu seqüência à Pauta, conforme inscrito no tempo
regimental os alunos do Colégio Mutum, usarão a palavra no final devido o
horário que saem da escola e horário de almoço. A palavra foi dada a aluna

Maria Clara Garcia de Arruda, primeiramente saudou a todos os presente,
manifestando a alegria pela oportunidade dada ao 3º ano do ensino médio,
cujo objetivo é passar as mãos do Presidente e que o mesmo dê ciência aos
demais vereadores, o Plano de Governo, montado por eles que teve início a
mais ou menos cinco meses. Na oportunidade a estudante Maria Clara
agradeceu em nome de todos, a preocupação do Nobre Vereador Dary
Piloto com as faixas educativas, que realmente se fazem necessário. Em
seguida agradeceu o Presidente Washington pela acolhida e oportunidade.
Agradecimentos estes, também concluídos pela professora Heloiza,
responsável pelo projeto. Em seguida o Senhor Presidente parabenizou os
alunos e professores pelo desenvolvimento do projeto. Também os
Vereadores Marcus Brandão, Marcone Rosa, Marcos Pinheiro, Nelia e
Gezio teceram comentários aplausivos aos alunos e professores,
incentivando-os a trazerem mais propostas para esta Casa. E, que tomarão
conhecimento do Plano de Governo montado por eles. Na seqüência o
senhor Presidente informou as duas funcionárias do conselho Tutelar que o
Projeto foi apresentado e encaminhado para as Comissões. Não havendo
nada mais a discutir os Vereadores Gezio Nunes, Nélia Eterna, Marcone,
Dary Piloto expuseram as experiências adquiridas no III Congresso
Mineiro, em Belo Horizonte, nos dias 6 a 8 de março. Incentivaram todos a
participar, porque adquiriram muita experiência. Falaram também da
importância desta Casa filiar e dos benefícios que todos poderão usufruir
por meio da Associação. Disse o Senhor Presidente que estará analisando a
possibilidade. Esgotado os assuntos pautados o Senhor Presidente informou
que a próxima sessão será no dia 27(vinte e sete) de março de dois mil e
treze, horário regimental. Chamada final, presente todos relacionados no
início desta Sessão, encerrando-se às 15:10 h. (quinze horas e dez minutos
sob a proteção de Deus. Eu, Clóvis Viana, 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 treze dias do mês
de março do ano dois mil e treze.

