ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (10ª) décima Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (12) doze dias do mês de junho 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 Clóvis Viana Secretário. Pelo Livro
de Presenças verificou o comparecimento dos vereadores: Clóvis Viana,
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 Antônio
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 a Leitura da palavra de Deus tirada da
Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo doze, versículo doze a
treze, proclamado pelo Vereador Paulo Antonio Alves. Em seguida fez-se
leitura da Ata da Sessão anterior, posta em discussão, o Vereador Dary
Piloto solicitou ressalva onde se lê: que o Vereador Dary Piloto questionou
a Senhora Secretária se são nove funcionários que compõem a equipe de
trabalho do CREAS. Leia-se: O Vereador Dary Piloto Coelho questionou a
Senhora Secretaria se iria aproveitar os funcionários efetivos da Prefeitura
ou se ia contratar novatos. Respondeu a Secretaria que ia contratar até
pessoas de outras cidades. Em seguida a ata foi aprovada pelos presentes.
Na seqüência passou-se a leitura dos pareceres da Comissão em Conjunto
como seguem: Parecer nº 12/2013, opinando pela aprovação do Projeto de
Lei nº 18/2013, foi relator o Vereador Dary Piloto Coelho. Parecer nº
13/2013, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 19/2013, foi Relator
o Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Parecer nº 14/2013, opinando pela
aprovação do projeto de lei nº 20/2013, foi Relator o Vereador Marcus
Roberto Duarte Brandão e Parecer nº 15/2013, opinando pela aprovação do
Projeto de Lei nº 21/2013, foi Relator o Vereador Marcos Roberto Pinheiro
de Lacerda. Após a leitura dos Pareceres, o Senhor Presidente passou às
apresentações sem discussão dos Projetos como seguem. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 23/2013 que “Dispõe sobre a
denominação de vias públicas do Bairro Parque Invejada, nesta cidade, e dá
outras providências” de autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira.
Após a apresentação, o Vereador Gezio Nunes de Oliveira, no uso da
palavra solicitou do Senhor Presidente, consultar o Plenário em sua
soberania a viabilidade de dispensar o Parecer na presente matéria, uma vez
que é de suma importância e urgente. Após solicitação o Senhor Presidente
indagou a todos os Vereadores, todos manifestaram a favor de dispensar o

Parecer e votá-lo ainda nesta Sessão. O mesmo voltará em Plenário no
momento oportuno. Continuando, passou-se aos inscritos para falar de
acordo com as Normas regimentais. Com a palavra o Senhor José Arruda
expôs o assunto que é sobre o Meio Ambiente, Saúde e Educação, serem
estes de extrema necessidade no município. Pediu aos Vereadores que além
do que já está sendo feito, façam de tudo, mobilizem todos os segmentos da
sociedade para um grande debate em favor da vida. Continuou dizendo que
no dia Mundial do Meio Ambiente, só viu manifestação da Polícia
Ambiental, não viu nenhuma manifestação do Legislativo e do Executivo,
nas Secretarias da Educação e do Meio Ambiente. Disse ainda, que Mutum
está em fase de crescimento, cadê o Plano Diretor. Existem Secretarias que
não tem respaldo legal. Encerrou sua fala pedindo a todos que somem
forças em prol da vida. Após palavras do Senhor José Arruda, os
Vereadores Dary Piloto e Marcus Brandão informaram que o município
tem o Plano Diretor. Continuou dizendo o Vereador Marcus Brandão, com
relação às palavras do Senhor José no que se refere as Secretarias que não
tem respaldo legal. É inverdade. E com relação ao Plano Diretor, foi
montado com a participação de profissional competente, o qual fez
Doutorado na Faculdade dos Estados Unidos. Doutor Italo de Viçosa Minas
Gerais. A Câmara Municipal investiu muito para que o Plano Diretor fosse
implantado no município de forma regular. Mas o Senhor José nos
questionou e não nos deu o direito de esclarecer, porque se retirou antes do
plenário. Dando seqüência a pauta passou-se a reapresentação dos Projetos,
como seguem: Reapresentação 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. Foi objeto de duas
Emendas número 1/2013-Modificativa e 2/2013-de Redação. Colocou-se as
Emendas em discussão e posteriormente em votação, aprovadas por
unanimidade. Colocou o Projeto de Lei 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 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. Colocou o Projeto em discussão e posteriormente
em votação única, aprovado por unanimidade. Reapresentação do Projeto
de Lei nº 20/2013 que “Autoriza o Executivo Municipal a assinar Convenio
de Consignação com o Banco Bradesco S/A e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência. Posto em discussão
e Votação Única, aprovado por unanimidade. Reapresentação 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.
Posto em discussão e votação única, aprovado por unanimidade. E, por
final reapresentou o Projeto de Lei nº 23/2013 que Dispõe sobre a
denominação de vias públicas no Bairro Parque Invejada, nesta cidade, e dá
outras providências de autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira, em
regime de urgência. Posto em discussão e votação única, aprovado pelos
presentes. Seguindo passou-se a discussão e Votação das proposições,
como seguem: Fez-se a leitura dos dois Pedidos de Providência de autoria
do Vereador Paulo Antonio Alves, solicitando: “Abrir uma rua iniciando na
rua Zeca Pereira, próximo ao trevo se estendendo até à rua Zequinha Maria,
no morro da Copasa, com calçamento, iluminação, rede de esgoto e rede
pluvial” e “Concluir o calçamento ou pavimentação asfáltica, com esgoto e
escoamento de água na rua Bárbara Viana e rua Bela Vista. O autor
Vereador Paulo muito bem defendeu a necessidade do povo por meio das
duas solicitações, sendo estas de extrema necessidade para a comunidade.
O Vereador Marcos Pinheiro, parabenizou o Nobre Colega pela iniciativa e
demonstrou o seu apoio. Após discussão, colocou os dois pedidos em
votação, aprovados por unanimidade. Fez-se a leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva, solicitando
“reformar o posto de atendimento dos Correios da Vila do Distrito de
Roseiral e de Humaitá” .O autor Vereador Marcone, primeiramente acolheu
os presentes e disse que o local onde funciona o posto do Correio está
precário, uma reforma urgente se faz necessário, para garantir o povo o
direito de receber suas correspondências em casa. Os Vereadores Marcos
Pinheiro, Washington, Nelia Eterna, parabenizaram o autor pela feliz
iniciativa, pela preocupação com o povo. De fato se faz necessário a
reforma para manter o posto do correio e atender as exigências da agência.
Concluiu o autor vereador Marcone que mediante conversa com o Chefe do
Correio Senhor Benigno, se a Prefeitura não tomar providência, ele mesmo
irá se dispor um espaço de sua propriedade, para o posto do correio. Em
seguida o Líder do Governo, vereador Marcus Brandão, disse que levará o
assunto ao conhecimento do Prefeito Municipal, com certeza o mesmo
tomará as providências que se fizerem necessárias. Após discussão,
colocou o Pedido em votação, aprovado pelos presentes. Seguindo,
apresentou o Pedido de Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna
de Oliveira Senra e co-autor vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda
solicitando”identificar local exclusivo para estacionamento de charretes na
cidade”, a autora conforme sua solicitação, demonstrou sua preocupação na
questão de arranjar um local adequado para colocar as charretes, onde os
animais poderão ficar protegidos e ter alimentação. O Co-autor Vereador
Marcos Roberto Pinheiro, agradeceu a Nobre Colega por estar assinando no

pedido, onde visa o bem estar da comunidade, proporcionando segurança
aos animais e colaborando com a limpeza da cidade. Os demais colegas
Tarciso e Marcus Brandão, parabenizaram a autora e co-autor pela
preocupação em proporcionar o melhor para o município. Após discussão,
colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado por unanimidade.
Fez leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda solicitando “instalação de iluminação pública
na rua do Cruzeiro, Bairro da Chácara”, o autor Vereador Marcos Pinheiro
disse que foi procurado por pessoas que necessitam desta iluminação,
motivo pelo qual a execução do mesmo se faz necessário. O Nobre Colega
Vereador Marcone, manifestou seu apoio ao Colega que está lutando para
que o povo tenha suas ruas iluminadas. Após discussão, colocou o Pedido
de Providência em Votação, aprovado por todos. Seguindo, fez-se leitura
do Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro
de Lacerda e co-autor Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão,
solicitando “fazer faixas de pedestres nas proximidades das áreas escolar,
hospitalar, comercial próximo aos supermercados e mercearias da cidade”,
o autor Vereador Marcos Pinheiro frisou muito bem a sua preocupação em
proporcionar segurança ao povo, com certeza estas faixas de pedestres irão
ajudar muito e evitarão sérios transtornos. O Co-autor Vereador Marcus
Brandão, se expressou em prol do pedido porque sabe a necessidade do
mesmo em prol da organização e proteção dentro da cidade. Também
ajudarão na educação dos motoristas que deverão obedecer a faixa dos
pedestres. Em seguida o pedido foi aprovado por todos. Fez-se leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte
Brandão e co-autor Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda,
solicitando “colocar placas indicativas na cidade e zona rural”, o autor
Vereador Marcus Brandão, defendeu a importância das placas em todo o
município, bem como na cidade, proporcionando as pessoas facilidade nos
percursos de todo o município, podendo ser localizadas com mais
facilidade. Mutum é um município de grande extensão. O Co-autor
Vereador Marcos Pinheiro, agradeceu o autor pelo espaço, também sabe da
necessidade destas placas, porque é conhecedor da extensão do município,
enfocando que está próxima a exposição, estas placas facilitarão para os
visitantes. O Vereador Marcone louvou a iniciativa e sugeriu ao Executivo,
a fazer uma parceria com os comerciantes o custo fica mais baixo. Após
discussão, colocou o pedido de providência em votação, aprovado 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 os dois Pedidos de Providência de autoria do Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros, solicitando “construir rede de
esgoto na rua Chico Dorvino na vila do Distrito de Ocidente” e “fazer
limpeza do lixo no perímetro urbano da Vila do Distrito de Ocidente”, o

autor Vereador Washington muito bem explicou as solicitações. No que se
refere à limpeza das ruas, se faz necessário porque estão muito sujas. Com
relação à rede de esgoto, a vala está aberta, o povo está disposto a colaborar
com a mão de obra. Os Nobres colegas Vereadores Marcos Pinheiro e
Marcone Rosa parabenizaram o autor pela iniciativa, pois são de grande
valia. Após discussão, colocou os dois pedidos em votação, aprovados
pelos presentes. O Senhor Presidente retomou a pauta fez a leitura da
Moção de Congratulação nº 7/2013 de autoria do Vereador Nilton Marques
de Lima e co-autores vereadores Dary Piloto Coelho e Marcus Roberto
Duarte Brandão. Congratulando com o Esporte Clube Mutum pela
conquista da Copa do Café de 2013. O autor vereador Nilton, explicou
muito bem, que a presente Moção visa compartilhar com o Esporte Clube a
merecida vitória na Copa do Café neste ano de 2013. O co-autor Vereador
Dary Piloto também teceu elogios a equipe do esporte pela conquista.
Parabenizou Dr Jarbas, Manoel do Gaide ao Prefeito João Batista, pelo
apoio e investidura no esporte. O Vereador Gezio Nunes disse que também
manifestou sua satisfação pelo desempenho dos jogadores e toda a equipe
organizadora. Continuou dizendo que para o município esta conquista é
motivo de orgulho. É preciso colocar a pessoa certa no lugar certo. O
Secretário do Esporte tem de ser pessoa que gosta de esporte. O Vereador
Marcos Pinheiro parabenizou os senhores Jarbas e Manoel do Gaide. E em
nome de todos os jogadores parabenizou o senhor Pedro Soares, Pedrinho
do Jovino. Continuou dizendo que esta é uma conquista do povo mutuense.
O Vereador Paulo disse que também se emocionou com a conquista. Em
seguida O Líder da Bancada DEM/PR, Vereador Dary Piloto Coelho, teceu
elogios ao Prefeito que não mediu esforços, ao treinador Marcus Brandão e
a todo o povo de Mutum que buscou a vitória. Seguindo o Vereador
Tarciso, endossou as palavras do Nobre Colega Dary com relação ao
Treinador Vereador Marcus Brandão. Também o Vereador Marcus
Brandão enfocou a pessoa de Jarbas, Manoel do Gaide, Prefeito Municipal
e toda a torcida e disse que toda a emoção se deve aqueles que atuaram no
campo e informou que o próximo treinador será o Luciano (Delei Cabrito).
Os Vereadores Nelia e Marcone externaram o reconhecimento a toda
equipe do esporte. Continuando o Vereador Marcus Brandão disse que o
Esporte Mutum foi fundado em 1941, um dos fundadores é o Pedrinho do
Jovino, que se encontra presente nesta Sessão. Parabenizou o Presidente
desta Casa, porque é a primeira vez que o Esporte recebe as honrarias desta
Casa. Em 2008, Mutum foi campeão na Copa do Café, neste ano
bicampeão. Agradeceu a todos da Administração que foram parceiros ao
povo e torceu. Aos apoiadores e todos os jogadores. Concluiu o Senhor
Presidente que a vitória foi o resultado de um bom trabalho do treinador.
Todos estão de parabéns. Após longa discussão, colocou a Moção em
votação, aprovado pelos presentes. Esgotado os assuntos pautados o Senhor

Presidente informou a todos que ainda não adquiriu sua Carteira de
Vereador e se interessar, deixar autorização na Secretaria da Câmara
Municipal. Próxima Sessão dia vinte e seis de junho de dois mil e treze,
horário regimental. Não havendo nada mais a discutir, encerrou-se às 21:30
h. (vinte e uma hora e trinta minutos), sob a proteção de Deus, 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 doze dias do mês de junho do ano dois mil e treze.

