ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (9ª) nona Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª) primeira
Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (29) vinte e nove dias do mês de maio do ano
dois mil e treze, às 19:00 horas, 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 Nilton Marques de
Lima Secretário ado’c. Pelo Livro de Presenças verificou o
comparecimento dos vereadores: Clóvis Viana,Dary Piloto Coelho,
Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Marcus
Roberto Duarte Brandão, Nélia Eterna de Oliveira Senra, Paulo Antônio
Alves e Tarciso Correa de Oliveira. Não compareceu o Vereador Gezio
Nunes de Oliveira, sua ausência foi justificada pelo senhor Presidente em
virtude do falecimento de sua esposa. Comprovada a presença dos (10) dez
Vereadores no ato da chamada, o Senhor Presidente declarou aberta a
Sessão, sob a proteção de Deus, e, em virtude da ausência do Vice
Presidente, a Presidência desta Casa formou a Mesa Diretora, da seguinte
maneira: Presidente Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros,
Vice-Presidente Vereador Clóvis Viana e Secretário Vereador Nilton
Marques de Lima. Em seguida fez-se a leitura da Palavra de Deus tirada da
Carta de Tiago, capítulo dois versículo dezoito, proclamado pelo Vereador
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda. Leu a Ata da Sessão anterior, posta
em discussão, tendo em vista não haver nenhuma idéia discordante,
recebeu aprovação unânime. Em seguida o Vereador Marcus Roberto
Duarte Brandão fez uma prece a Deus pelo Nobre Colega Vereador Gezio
Nunes de Oliveira e sua família, pelo falecimento de sua esposa, fato este,
que nos causou muita tristeza. Dando seqüência à pauta passou-se às
apresentações sem discussão das proposições como seguem: Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 18/2013 que “Institui a Lei Geral das
Microempresas,
das Empresas
de
Pequeno
Porte
e dos
Microempreendedores Individuais em Mutum, e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado às
Comissões Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
19/2013 que “Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a adquirir através
de doação um imóvel para o município, e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado às

Comissões Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
20/2013 que “Autoriza o Executivo Municipal a assinar Convênio de
Consignação com o Banco Bradesco S/A e dá outras providências...” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado às
Comissões Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
21/2013 que “Institui serviços especializados no âmbito da Proteção Social
Especial de Média Complexidade a ser executado pelo CREAS 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” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado às Comissões Permanentes. De acordo com as Normas
Regimentais se inscreveu para usar a Tribuna a Senhora Eliz Regina da
Silva Scherre, Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho.
Primeiramente saudou a todos, demonstrando satisfação e agradecimentos
pela oportunidade de expor o trabalho desenvolvido na referida Secretaria e
de seus benefícios para a sociedade. Oportunamente defendeu o Projeto de
Lei nº 21/2013, ora apresentado, que trata da implantação do CREASCentro de referência especializado de Assistência Social, que presta
serviços especializados e continuados a indivíduos com seus direitos
violados, direcionados às famílias. Continuou dizendo que o Projeto é
urgente, o prazo já foi estendido do mês passado para este mês. Considerou
ainda, que na gestão anterior este projeto deveria ter sido aprovado e não
foi. O Vereador Dary Piloto questionou a Senhora Secretária se, são nove
funcionários que compõem a equipe de trabalho do CREAS, e se o Projeto
está munido de Impacto Financeiro. Respondeu que sim. Continuando, o
Vereador Marcos Pinheiro indagou a Senhora Secretária quais critérios
usados para a contratação da equipe de trabalho. Respondeu que tem
profissionais vindo de outras cidades, acredita que eles deverão passar por
um processo Seletivo. Encerrou sua fala agradecida pela oportunidade.
Continuando com a pauta o Senhor Presidente passou as discussões e
votações das proposições, como seguem. Leitura de dois Pedidos de
Providência de autoria do Vereador Paulo Antonio Alves solicitando: “abrir
uma rua no morro Nossa senhora Aparecida, iniciando no entroncamento
das ruas Jaime Correa e Aristóteles Miranda; colocar iluminação,
calçamento, rede de esgoto e rede pluvial” e “construir rampa de acesso à
cadeirantes, nas seguintes localidades: na rua José Martins, próximo ao

açougue do Adalto Coelho, na rua Gustavo Capanema, próximo ao Bar do
Lincoln e próximo a loja Sedução e na rua Dom Cavati, esquina da Casa
Paroquial velha.” O autor Vereador Paulo no uso da palavra enfatizou a
importância das solicitações serem realizadas porque favorecem o povo.
Tanto a rua do morro Nossa Senhora Aparecida, quanto às rampas para os
cadeirantes. São benfeitorias de extrema necessidade para garantir ao povo
o livre acesso. Os colegas Vereadores Marcos Pinheiro, Marcus Brandão e
Marcone, louvaram a iniciativa do Nobre Colega pela preocupação com o
povo. Após discussão, colocou o Pedido de Providência em votação,
aprovado pelos presentes. Leu o Pedido de Providência de autoria da
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra, solicitando “calçamento ou
pavimentação asfáltica, para as ruas Acácio Fidelis e Euclides Fidelis, na
Vila do Distrito de Imbiruçu” a autora Vereadora Nelia, disse que as ruas
são muito movimentadas, mas tem o problema de muito barro quando
chove, dificultando a locomoção do povo que freqüentam o PSF, o galpão
da Associação e outros. O Vereador Marcone Rosa parabenizou a autora
pela iniciativa, externando seu apoio, uma vez que é conhecedor da
realidade deste local. Após discussão, colocou os pedidos de providência
em votação, aprovado pelos presentes. Continuando, fez-se leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte
Brandão, solicitando “Criar em Mutum a Casa do Cidadão (local
centralizado para expedição de documentos pessoais), ofertados aos
cidadãos mutuenses”, o autor Vereador Marcus Brandão disse que teve a
idéia de solicitar do Senhor Prefeito a criação desta Casa, com o objetivo
de atendimento ao cidadão, no que tange a confecção de seus documentos.
A presente solicitação teve o apoio dos colegas. Posto em votação,
aprovado por unanimidade. Continuando com a pauta, fez-se leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva,
solicitando “na Vila do Distrito de Roseiral: limpeza de entulho e de lixo
no perímetro urbano, limpeza com caminhão pipa nas ruas que possui
calçamento”. Disse o autor vereador Marcone, que entulho é questão de
higiene, é vergonhoso lixo espalhado pelas ruas. Em conversa Com o
Prefeito João Batista, ele se mostrou sensível à situação. Após discussão, o
Senhor Presidente, colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado
pelos presentes. Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria do
Vereador Tarciso Correa de Oliveira, solicitando “Construir escola
municipal no terreno doado por Maria Teomar da Costa Oliveira Lopes

(filha do Dr. Timóteo), próximo ao Parque de Exposições”. O autor
Vereador Tarciso muito bem defendeu sua solicitação, alencando a
importância deste terreno para a construção da escolinha Gentil Simões
Caldeira, também o terreno para a construção de mais uma creche.
Oportunamente louvou a ação desta senhora. Os Vereadores Marcus
Brandão, Marcos Pinheiro louvaram o gesto da senhora Maria Teomar,
teceram elogios a iniciativa do nobre colega. Após discussão, colocou o
pedido de providência em votação, aprovado por unanimidade. Fez-se
leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Tarciso Correa de
Oliveira e co-autores vereadores Nilton Marques de Lima, Dary Piloto
Coelho e Marcus Roberto Duarte Brandão, solicitando “instalar iluminação
no Estádio Sebastião Cesário da Silva, no Centro da cidade”. O autor
Vereador Tarciso visou à importância da solicitação, uma vez que trata da
iluminação do Campo de Futebol. Disse ainda que a iluminação que existia,
foi retirada pela administração anterior e levada para o Parque de
Exposições. Com a ajuda de um Deputado, em breve teremos iluminação
para proporcionar aos atletas de nossa cidade o conforto de poderem jogar
futebol à noite. O co-autor Vereador Marcus Brandão, disse que a retirada
da iluminação atrapalhou para aqueles que trabalham e só podem treinar a
noite. Considerou ainda, que o povo mutuense é apaixonado pelo esporte.
Oportunamente agradeceu ao autor por estar assinando no pedido. Também
o co-autor vereador Nilton Marques manifestou sua alegria por estar
assinando no pedido, solicitou do Líder do Governo e do Presidente desta
Casa que agilize a execução, junto ao Senhor Prefeito Municipal. Disse o
Vereador Marcos Pinheiro que todos nós vereadores estamos a favor do
esporte. Anos atrás, seu pai Perli Pinheiro de Lacerda trouxe esta
iluminação para o campo que aleatoriamente foi transportada para outro
local. Continuou dizendo que indiferente de assinar no pedido é totalmente
apoiador da idéia. Disse o Vereador Marcone que segundo informações o
Prefeito João Batista, esteve hoje com chefe da Engelmig tratando desse
assunto. Após longa discussão, colocou o pedido em votação, aprovado
pelos presentes. Esgotada os assuntos pautados, o Senhor Presidente disse
que tem alguns assuntos pendentes que precisam ser solucionados. Com
relação a Verba para as diárias prestou esclarecimentos demonstrando em
dados o que dispõe no Orçamento deste ano de dois mil e treze. Valor
disponível para o ano cinco mil reais, já foram gastos dois mil setecentos e
vinte reais e trinta e hum centavos. Resta apenas a quantia de dois mil,

duzentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos. Concluiu sua
fala dando liberdade aos vereadores de decidirem o valor dentro do que é
disponível. Imediatamente o Vereador Marcos Pinheiro, disse que está
junto com os colegas, e não os cabe decidir uma coisa que os ajudará
capacitar melhor. Mencionou da Associação desta Casa AMM. Em seguida
o Senhor Presidente pediu apoio dos Nobres Colegas com relação a
acessibilidade nesta Casa, precisamos lutar para proporcionar acesso aos
deficientes. O Vereador Marcos Pinheiro informou que foram a Belo
Horizonte, ele Vereador Paulo, Vereador Marcone e seu pai senhor Perli,
com recursos próprios, para defender interesse do município que é o asfalto
de Mutum a Penha do Capim. Informou que esse asfalto já havia sido
licitado e retirado a pedido de um Deputado. Em seguida o Senhor
Presidente parabenizou o Vereador Marcos e disse que não está
condenando ninguém. Disse o Vereador Dary Piloto que a verba tem de
adequar à realidade do município. Tem municípios menores do que Mutum
e a verba é três vezes maior. A questão não é escolher o valor é adequá-la a
realidade. Em seguida o Senhor Presidente se desculpou e disse que talvez
tenha se expressado mal. Quando ele chegou a esta Casa esta Lei já estava
pronta. Levantou a questão do autor e co-autor, abordado em sessão
anterior pelo Vereador Dary. Gostaria de chegar a consenso. Respondeu o
Vereador Dary Piloto que da sua parte ficará autor para todos e os demais
agem da forma que quiseram. Em seguida o Senhor Presidente confirmou
sua fala. O Vereador Clóvis Viana, Presidente da Comissão em Conjunto,
marcou reunião para parecer nos Projetos encaminhados para o dia
05/06/2013, cinco de junho de dois mil e treze, quarta feira, às 12:00 horas.
Em seguida o Senhor Presidente informou que a próxima sessão será no dia
12/06/2013, horário regimental. Esgotado os assuntos pautados, encerrouse às 21:30 (vinte e uma hora e trinta minutos) sob a proteção de Deus,
chamada final presentes todos relacionados no início desta sessão. E eu
Nilton Marques de Lima, secretário ado’c, lavrei a presente ata, que após
lida, e se, aprovada, deverá ser assinado pelo Senhor Presidente e demais
Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto, aos vinte e nove dias do mês
de maio do ano dois mil e treze.

