ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (5ª) quinta 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 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 Evangelho de São Lucas, capítulo vinte e dois,
versículo de trinta e nove a quarenta e dois, proclamado pelo vereador
Marcus Roberto Duarte Brandão. Prosseguindo com a Pauta, fez-se a
leitura da ata da Sessão anterior, posta em discussão, recebeu aprovação
unânime. Em seguida o senhor Presidente acolheu aos presentes enfocando
o grupo de Produtores representando a Associação Pro-leite de Mutum, e
deu seqüência à Pauta com a leitura dos Pareceres da Comissão em
Conjunto. Parecer nº 1/2013, opinando pela aprovação do Projeto de Lei
nº 1/2013, foi Relator o Vereador Dary Piloto Coelho. Parecer nº 2/2013,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 2/2013, foi Relator o
Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão. Parecer nº 3/2013, opinando
pela aprovação do Projeto de Lei nº 3/2013, foi Relator o Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda. Parecer nº 4/2013, opinando pela aprovação
do Projeto de Lei nº 4/2013, foi Relator o Vereador Marcone Rosa da Silva
e Parecer nº 5/2013, opinando pela aprovação do Projeto de Resolução nº
3/2013, foi Relator o Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Continuando
fez-se leitura do Parecer Conclusivo da Comissão de Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas referente a Prestação de Contas do Processo nº 685767
do Exercício 2003. Fez-se leitura do Parecer Conclusivo da Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas referente a Prestação de Contas
do Processo nº 873156 do Exercício 2011. Continuando, passou-se às
apresentações sem discussão dos Projetos como seguem: Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 5/2013 que “Estabelece normas para

parcelamento de débitos tributários municipais e de natureza e dá outras
providências” autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado às Comissões Permanentes. Primeira apresentação do Projeto
de Lei nº 6/2013 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ações de
governo do município de Mutum, Estado de Minas Gerais, para o
quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências” autoria do Executivo
Municipal. De acordo com o artigo 221 do Regimento Interno a presente
matéria foi encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas que tem até o dia 30 de maio para ser desenvolvido a sua origem.
Primeira apresentação do projeto de Lei Complementar nº 7/2013 que
“Institui o serviço de Proteção Básica por Equipes Volante, como equipe
adicional que integra o Centro de Referência de Assistência Social do
Município de Mutum(CRAS), ficando criadas as funções públicas
necessárias para o atendimento ao referido programa, e dá outras
providências” autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado às Comissões Permanentes e por fim apresentou-se o Projeto
de Lei nº 8/2013 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito especial
do tipo Suplementar no valor de R$ 54.000,00 e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal encaminhado as Comissões Permanentes.
Se inscreveu de acordo com as normas regimentais o senhor Felipe Gomes
de Moraes, o mesmo convidou a todos desta Casa para o III Shoping Rural,
que será realizado no dia 16 a 19 de maio de 2013, no Parque de
Exposições, para o qual pediu o apoio desta Casa. Em seguida o Vereador
Marcos Pinheiro agradeceu o convite e indagou ao Senhor Presidente, qual
o apoio que esta Casa poderá oferecer aos Produtores Rurais, devido a
importância do evento. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu o
convite a presença de Felipe e respondeu ao Vereador Marcos, que a
Câmara não pode patrocinar nenhum evento. Mas como cidadão pode
contar com sua parceria. Deu seqüência a Pauta com a discussão e votação
dos Projetos, como seguem. Reapresentação 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, não
havendo nada mais a discutir, colocou o Projeto de Lei em votação única,
aprovado por unanimidade. Reapresentou o Projeto de Lei nº 2/2013 que
“Autoriza o Executivo Municipal a assinar Convênio de Consignação com
o Banco Itaú Unibanco e dá outras providências” autoria do Executivo

Municipal em regime de urgência, não havendo nada mais a discutir,
colocou-o em votação, aprovado pelos presentes. Após a votação, o
Vereador Marcos Pinheiro, disse que seria cabível fazer levantamento da
taxa de juros oferecidos pelos bancos, para o funcionário ter a opção de
escolha no que lhe convém. Informou o Relator do Projeto, vereador Dary
Piloto, que a presente matéria tem transparência, tem outros bancos, o que
dá ao funcionário o direito de escolher o que lhe convém. Continuando
passou-se a reapresentação 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”, de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência. Posto em discussão, em vista
de não haver nada mais a discutir, colocou o em votação única, aprovado
por unanimidade. Reapresentou o 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” autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência, nada mais a discutir, colocou o Projeto de lei em
votação única, aprovado pelos presentes. “Reapresentou o Projeto de
Resolução nº 3/2013 que Dispõe sobre alteração no Regimento Interno da
Câmara Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais” autoria da Mesa
Diretora em regime de urgência posta em votação única, recebeu aprovação
unânime. Reapresentou para Votação o Processo nº 685767, referente ao
Exercício de 2003 do ex-prefeito Teófilo Antonio Soares, posto em
discussão, o Vereador Paulo Antonio Alves solicitou do Senhor Presidente
o adiamento de votação, uma vez que ele não recebeu a documentação
solicitada na Prefeitura. A Solicitação foi aceita pelo senhor Presidente.
Reapresentou para Votação o Processo nº 873156, referente ao Exercício
de 2011 do ex-Prefeito Gentil Simões Caldeira Filho, posto em discussão o
Vereador Paulo Antonio Alves também solicitou o adiamento de Votação,
pelas mesmas razões. A solicitação foi aceita pelo Senhor Presidente. O
Nobre Vereador Marcos Pinheiro se solidarizou com o Colega, dizendo que
o mesmo aguarda resposta da Prefeitura Municipal no que se refere
Educação e Obras Públicas, reiterando o pedido Nobre Colega. Seguindo
com a pauta passou-se a votação das proposições, como seguem: Fez-se a
leitura dos dois Pedidos de Providência de autoria do Vereador Gezio
Nunes de Oliveira solicitando “fazer limpeza dos Rios Mutum e São
Manoel, iniciando no Bairro Capitão Fonseca até a Fazenda Peixinho” e

“calçamento ou pavimentação asfáltica, rede de esgoto e água tratada para
o Loteamento Jardim da Ponte”, o autor Vereador Gezio Nunes de Oliveira
com base no artigo 181 da Lei Orgânica Federal justificou a sua primeira
solicitação, considerando que é fundamental a limpeza dos rios, onde existe
degetos jogados nos rios poluindo as águas. Também disse que foi
informado pelo Prefeito Ronaldo que em breve a Copasa tomará as
providências necessárias para uma melhor qualidade da água. E no segundo
pedido são benefícios solicitados pelos moradores do bairro Jardim da
Ponte, que se fazem necessários. Encerrou sua fala contando com o apoio
dos colegas. Os Vereadores Marcos Pinheiro, Marcus Brandão,
parabenizaram o autor pela preocupação com duas situações de extrema
necessidade. Conforme disse o Vereador Marcus Brandão tem circulando
na cidade um abaixo assinado em virtude do mal cheiro exalado pela
empresa Porto Alegre. Providências deverão ser tomadas. Não havendo
nada mais a discutir colocou os dois pedidos de providência em votação,
aprovados pelos presentes. Fez-se leitura do pedido de Providência de
autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão solicitando “colocar
cestas ou latões para a coleta de lixo na praça Raul Soares”, o autor
vereador Marcus Brandão justificou seu pedido considerando a necessidade
devido a feira que está acontecendo todas as sextas feiras neste local. Falta
um local adequado para a coleta do lixo. O Vereador Marcos Pinheiro,
parabenizou o nobre Colega, mas advertiu a necessidade de espalhar
tambores para a coleta do lixo em toda as ruas. O Vereador Marcone
louvou a iniciativa do colega e espera que o Prefeito regularize a situação
dos feirantes, os vereadores Nelia e Washington louvaram a iniciativa do
autor, como disse o Vereador Washington, foi uma iniciativa que deu certo.
Colocou o Pedido de providência em votação, aprovado pelos presentes.
Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria do vereador Marcus
Roberto Duarte Brandão e demais vereadores co-autores, solicitando
“patrolamento e cascalhamento das estradas principais e secundárias do
município”, o autor vereador Marcus Brandão, breviou comentário no
sentido de tornar transparente o seu pedido. Disse que estamos no tempo
ideal para iniciar as benfeitorias nas estradas para escoamento da produção,
transporte escolar e outros. Lembrou ainda que devido à extensão do
município, torna-se difícil para Executivo manter as estradas em boas
condições de trafegar. O Vereador Dary Piloto parabenizou o colega e disse
que todos têm o direito de ir e vir. Mutum já tem 30% (trinta por cento) das

estradas patroladas e bem feito, parabenizou ao Prefeito Ronaldo. O
Vereador Marcos Pinheiro, Marcone, Washington parabenizaram a
iniciativa do Vereador autor. Colocou o Pedido em votação, aprovado pelos
presentes. Continuando apresentou os dois pedidos de providência de
autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva solicitando “murar o PSF da
Vila do Distrito de Roseiral” e “trocar a ponte de madeira localizada no
Córrego do Vermelho, próximo à propriedade do Senhor Edebrand Teófilo,
por manilha 0100 ou tubulão metálico”, O autor Vereador Marcone
justificou muito bem a importância de murar o PSF de Roseiral para evitar
transtornos futuros e também é questão de higiene. Quanto à segunda
solicitação, foi feita no mandato anterior, já está desmoronando. As
melhorias se fazem necessárias para escoamento do café, também para
levar os fertilizantes até as lavouras e outros. Os Vereadores Marcus
Brandão, Marcos Pinheiro e Nélia são conhecedores da situação,
parabenizaram a feliz iniciativa do Nobre Colega. O Senhor Presidente
colocou os dois pedidos em votação, aprovados pelos presentes. Passou-se
a leitura dos dois Pedidos de Providência de autoria do Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitando “fazer pista lateral delimitada
para caminhada, ciclovia e para charretes, iniciando no trevo da MG 108 se
estendendo até a ponte” e “instalação de poste com luminária na Travessa
Arlindo Padre” o autor Vereador Marcos falou nos benefícios desta pista
para os ciclistas, para as pessoas que tem o costume de caminhar,
proporcionando mais segurança. Quanto a luminária se faz necessário para
facilitar a segurança para as pessoas que transitam por esta localidade. Os
Vereadores Marcus Brandão, Tarciso, Nelia e Marcone, parabenizaram o
autor pela iniciativa. Após discussão, colocou-se os dois pedidos em
votação, aprovados pelos presentes. Continuando fez-se a leitura do Pedido
de providência de autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira,
solicitando “fazer faixa para pedestres ou construir redutor de
velocidade(quebra mola), na Avenida João Teixeira próximo ao local onde
está funcionando a Escola Municipal Gentil Simões Caldeira”. O autor
Vereador Tarciso frisou muito bem a necessidade deste quebra mola para
inibir a velocidade dos carros. Neste local as crianças atravessam a rua não
existe placa indicativa, tornando-se perigoso para as crianças. Em conversa
com o Secretário da Cidade, ele também percebeu esta necessidade. Os
Vereadores Marcus Brandão, Marcos Pinheiro, parabenizaram o autor pela
iniciativa, conforme lembrou o Vereador Marcos Pinheiro esta solicitação

deve estender a todas as escolas. Após discussão colocou o pedido de
providência em votação, aprovado por unanimidade. 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 1-providenciar iluminação pública para a rua do
Galpão, no Distrito de Ocidente; 2-iluminar o campo de futebol no Distrito
de Ocidente. O autor Vereador Washington disse que abriram a rua sem se
preocupar com a iluminação. Todos os moradores têm iluminação de favor.
Quanto ao campo se faz necessário a iluminação, pois o povo tem a pratica
do esporte. Os vereadores Marcus Brandão, Marcos Pinheiro, Marcone e
Gezio, louvaram a iniciativa do Nobre Colega e preocupação com o bem
estar do povo. Após discussão colocou o Pedido em Votação, aprovado
pelos presentes. Retomou a palavra o Senhor Presidente Washington e
informou que a próxima sessão será no dia 10 de abril às 19:00 (dezenove)
horas. Agradeceu a presença de todos, encerrou às 14:30(quatorze horas e
trinta minutos) sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos
relacionados no início desta Sessão. E 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 vinte
e sete dias do mês de março do ano dois mil e treze.

