ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (12ª) décima Segunda Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da
(1ª) primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Aos (14) quatorze dias do mês de agosto 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: 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 do Evangelho de
São Mateus capítulo quarto, versículo dezoito a vinte, proclamado pelo
Vereador Paulo Antonio Alves. Após leitura da palavra de Deus, O
Presidente Washington, solicitou do Vice-Presidente Vereador Gezio
Nunes de Oliveira conduzir os trabalhos, uma vez que estava sem
condições, passando mal. Após as alterações o Presidente dos trabalhos
Gezio Nunes de Oliveira solicitou leitura da Ata da Sessão anterior, posta
em discussão, o Vereador Paulo Antonio Alves solicitou acrescentar na ata
anterior, quando foi solicitado cinco minutos para os vereadores, o Prefeito
estava presente na Comissão. Esclareceu o Presidente em exercício Gezio
Nunes, que a presença do Prefeito na comissão é outra situação, diferente
da Sessão da Câmara, por tanto não e objeto de ressalva ou acrescentar na
ata anterior. Em seguida colocou a ata em votação aprovada pelos presentes
sem ressalva. Dando seqüência à Pauta, passou-se a primeira apresentação
do Projeto de Lei nº 28/2013, que “Autoriza o Executivo Municipal a
proceder a venda de bens móveis, mediante Leilão Público, e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado às Comissões Permanente para apreciação. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 29/2013 que “Dispõe sobre a
denominação de Ruas e Praça no loteamento Pedra Bonita nesta cidade e
contém outras providências” de autoria do Vereador Marcus Roberto
Duarte Brandão e demais vereadores co-autores, encaminhado para
apreciação das comissões permanentes. Conforme contido na pauta, se

inscreveram os senhores Geovane Xavier e Paulo Melo, sendo que os
mesmos não compareceram. Dando seqüência, passou-se às discussões e
votações das proposições como seguem: Fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira, solicitando
“concluir a pavimentação asfaltica da Praça de Eventos João da Costa
Oliveira” e leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador
Tarciso Correa de Oliveira e Dary Piloto Coelho, solicitando “construir
creche no terreno doado por Maria Teomar da Costa Oliveira Lopes(filha
do Doutor Timóteo da Costa Oliveira), próximo ao Parque de Exposição”,
o autor Vereador Tarciso Correa de Oliveira, primeiramente acolheu a
todos de volta ao recesso e disse que o primeiro pedido, trata da conclusão
do asfalto no parque de exposição, já iniciado antes da festa, o qual já
trouxe um bem enorme, esclareceu que esta verba estava retida foi
resgatada pelo Prefeito João Batista, depois de muito empenho. Agora a
festa acabou é preciso dar seqüência. Quanto ao segundo pedido trata da
construção de mais uma creche, no parque de exposição, em terreno doado
por esta senhora Maria Teomar, vai ser uma obra de grande valia. O coautor Vereador Dary Piloto Coelho, primeiramente agradeceu a família de
Dona Maria Teomar, filha de Doutor Timóteo, pelo gesto da doação do
terreno para a construção desta creche. Em seguida o Vereador Paulo disse
que é a favor da pavimentação asfáltica, só que o processo começou em
2012 e não neste ano, com base em documentações estudadas.
Considerando o mesmo que é propaganda enganosa. Seguindo o Vereador
Marcos Pinheiro, primeiramente agradeceu a nobreza da Senhora Teomar
pela doação do terreno para construção da Creche, comunicado este que
este foi lavrado no primeiro dia da Expomutum, cada vez mais percebemos
que esta Casa é do povo. (Parabenizou o) digo: O Vereador Marcus
Brandão, parabenizou o autor quanto à fala do Nobre Colega Vereador
Paulo, ele está fiscalizando, exercendo sua função. Também é de seu
conhecimento, que o Prefeito da época, teve problemas com a licitação.
Iniciou com o Prefeito anterior, mas o Prefeito atual está dentro dos
parâmetros legais, executando esta obra após recuperar a verba. Os dois
pedidos foram colocados em votação, aprovados por unanimidade.
Continuando fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria dos
Vereadores Dary Piloto Coelho e Nilton Marques de Lima solicitando
“realizar a revisão geral da remuneração dos servidores públicos
municipais, assegurada nos termos do art. 37, inciso X da Constituição

Federal, § 7º do art. 88 da Lei Orgânica Municipal” o autor Vereador Dary
Piloto Coelho muito bem defendeu sua solicitação e disse que em seus
pedidos não se usa expressão co-autor e sim autor. Respondeu o Presidente
em exercício Gezio, que então, é preciso mudar o Regimento Interno.
Continuou o autor Vereador Dary Piloto que esta solicitação atende os
anseios dos funcionários, que o procuraram solicitando esta revisão, uma
vez que é direito do trabalhador. A Câmara está legal com sua parte,
cumprindo a lei. Também o autor Vereador Nilton fez jus as palavras do
Nobre Colega Vereador Dary, devido a importância da matéria. O
Vereador Marcos Pinheiro parabenizou os autores pela iniciativa e pelo
conteúdo da referida solicitação, é claro que deverão obedecer aos trâmites
legais. A Vereadora Nelia Eterna e Vereador Marcus Brandão,
parabenizaram a iniciativa, esperando que sejam cumpridas conforme
assegura a Lei. Após discussão colocou o Pedido de Providência em
votação, aprovado por unanimidade. Continuando fez-se leitura do pedido
de providência de autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de
Lacerda, solicitando “concluir o manilhamento do córrego Morada da
Chácara, que inicia na propriedade de Tarcisio Nunes e se estende até
próximo ao Cesec”, e pedido de providência de autoria do Vereador
Marcos Pinheiro de Lacerda e Marcus Roberto Duarte Brandão, solicitando
“reformar ou reconstruir a ponte localizada na propriedade do Senhor
Vagner Coelho “ponte da Berica”, no Córrego Beira Rio”, o autor Vereador
Marcos Pinheiro, muito bem defendeu as duas solicitações, por serem de
grande relevância. Com relação ao manilhamento, detalhou a atual
situação, em alguns locais este córrego corre a céu aberto, traz sérios
transtornos as pessoas, podendo acarretar até mesmo doenças. Precisa ser
revisto a situação em caráter emergencial, está certo que o Prefeito João
Batista sensibilizara com a situação em favor dos moradores desta
localidade. Quanto à segunda solicitação contou com o apoio dos colegas
na aprovação e do Executivo na execução, porque a atual situação da ponte
é preocupante, se não for revista poderá acarretar sérios transtornos, como
acidente e outros. Com a palavra o Vereador Marcus Brandão, disse ser
conhecedor das duas situações, são de fato necessárias e urgentes.
Demonstrou-se preocupado com a situação do córrego morada da chácara,
na ocasião das chuvas, não tem como a água escoar com tranqüilidade,
porque foram construindo e fechando as saídas. Continuando a discussão, o
Vereador Tarciso Correa disse que conhece a situação, trata de obra

necessária. Após discussão colocou os dois pedidos em votação, aprovados
por unanimidade. Seguindo, fez-se leitura do Pedido de Providência de
autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão e co-autor Vereador
Marcone Rosa da Silva solicitando “instalar iluminação no campo de
futebol da vila do distrito de Humaitá”, o autor Vereador Marcus Brandão,
na condição de desportista defendeu sua solicitação, visando a importância
deste pedido para a comunidade de Humaitá, bem como para toda a equipe
desportista. Parabenizou o Nobre Colega Marcone pela sua atuação no
distrito de Humaitá e por ser uma pessoa voltada para o esporte.
Considerou também a necessidade de que o campo receba mais
benfeitorias. Também o co-autor Vereador Marcone Rosa da Silva no uso
da palavra acolheu os presentes, enfocando a importância de todos para
esta Casa de leis e com relação ao Pedido de Providência, disse que ficou
muito feliz e empolgado porque mediante conversa com o Secretário de
esportes Senhor Jonas, onde o mesmo alencou a iluminação do campo de
futebol de Humaitá, local este em que as pessoas são apaixonadas pelo
esporte. Não havendo nada mais a discutir, colocou o pedido de
providência em votação, aprovado por unanimidade. Passou-se a leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva
solicitando”colocar iluminação e água nos cemitérios localizados nos
distritos e vilas do nosso município”, o autor vereador Marcone disse que
em alguns cemitérios já existem água e iluminação, mas em outros, como
Imbiruçu, Roseiral não existe. Disse que foi em um enterro em Roseiral, se
sentiu mal, humilhado e desconcertado pois tiveram que iluminar a cova
com a lanterna de celular. Concluiu sua fala esperançoso da execução desta
solicitação. Após discussão, colocou o pedido de providência em votação,
aprovado pelos presentes. Na seqüência fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra,
solicitando “reconstruir a ponte no Córrego Caracol, distrito de Imbiruçu,
localizada na estrada principal, divisa com a propriedade do saudoso
Atarcizo Santana Fidelis”, a autora Vereadora Nelia teceu comentário
objetivando a transparência e a necessidade desta ponte que fica na estrada
principal, por onde transitam ônibus escolar, caminhões e outros.
Continuou dizendo que da forma em que a ponte se encontra, está muito
perigosa, podendo causar sérios transtornos. Após discussão o senhor
Presidente, colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes. De
acordo com o Regimento Interno desta Casa em seu artigo 28, conduziu os

trabalhos o Vereador Washington, Presidente desta Casa, fez leitura da
Moção de Aplausos nº 9/2013 de autoria do Vereador Gezio Nunes de
Oliveira, com demais vereadores co-autores em reconhecimento ao
Prefeito João Batista Marçal Teixeira, pela realização da XXIX
EXPOMUTUM 2013 e leitura da Moção de Aplausos nº 10/2013 de
autoria do Vereador Gezio Nunes de Oliveira e demais vereadores coautores em reconhecimento ao Presidente da Comissão Organizadora da
XXIX EXPOMUTUM senhor Luzimar Fortunato Alves Mendes
juntamente com toda a equipe organizadora que trabalharam direto e
indiretamente para realização deste evento acontecido nos dias 24 a 28 de
julho de 2013. Com a palavra o vereador autor Gezio Nunes de Oliveira
breviou comentários alencando a importância deste evento em nosso
município e num breve relato, disse que o evento superou as expectativas,
apesar das falhas. Tanto o Prefeito João Batista como o Presidente da
Comissão com toda sua equipe, são merecedores de nosso reconhecimento
pelo excelente trabalho realizado, O Vereador Marcus Brandão registrou
seu reconhecimento pelo evento e pela forma que foi conduzido, o
estacionamento dos veículos, o valor arrecadado foi dividido entre as
entidades filantrópicas que foram cadastradas. O Vereador Dary Piloto
também disse que a festa ficou muito boa, mas aconteceu algo diferente. É
seu quinto mandato de vereador, reconhece a importância do vereador nesta
Casa, onde aprovam as leis em regime de urgência. Mas na Exposição os
vereadores deveriam estar na frente e não estiveram, houve descaso na
forma em que foram tratados. Não foram valorizados como deveriam ser.
Concluiu dizendo que votará a favor da matéria pela pessoa do Prefeito,
mas não poderia deixar de fazer este desabafo, afirmou. Na seqüência a
vereadora Nelia Eterna parabenizou o Nobre Colega Gezio pela feliz
iniciativa, teceu elogios pela forma em que foram conduzidos as
festividades, onde as pessoas da terra, as associações os agricultores, foram
valorizados puderam expor seus produtos. Aparte para o Vereador Marcus
Brandão, que pediu a Nobre Colega Nelia, para alencar os nomes dos
fotógrafos Margareth e Leo Gomes que prestaram relevantes serviços e são
filhos da terra, puderam mostrar seu trabalho. Seguindo o Vereador Tarciso
registrou seu reconhecimento ao autor e também se solidarizou com o
nobre colega Dary Piloto, porque o Vereador precisa ser valorizado, são
acontecimentos que precisam ser revistos, que não podem acontecer. O
Vereador Nilton agradeceu o autor pelo espaço e externou seu

reconhecimento aos agraciados. O Vereador Marcone Rosa disse que pela
segunda vez participou expondo vaca leiteira, precisa de fato que o evento
seja voltado para o agricultor. Disse ainda a importância de expor um casal
do pássaro Mutum, para as pessoas conhecerem suas origens, parabenizou
os agraciados pela realização do evento. E Por fim o Presidente
Washington demonstrou seu reconhecimento com os agraciados,
parabenizou a iniciativa do autor, a coragem do Nobre colega Dary pelo
desabafo, e sabe o quanto é difícil organizar um evento deste porte. É a
primeira vez que teve a oportunidade de participar do acerto de contas das
entidades. Também registrou sua alegria em participar do café com os
produtores, onde foi visível a alegria de cada um em se sentir valorizado.
Após discussão colocou as duas Moções em votação, aprovadas por
unanimidade. Em seguida o Presidente em exercício Gezio Nunes de
Oliveira retomou a pauta e manifestou juntamente com todos os Edis desta
Casa o carinho à aniversariante Secretária desta Casa, Teresa Maria pelo
seu aniversário. Após palavras de estímulo e amizade, a Senhora Secretária
agradeceu a todos de forma muito especial pelo carinho e amizade. Não
havendo nada mais a discutir, encerrou-se às 21:50 (vinte e uma horas e
cinqüenta minutos) sob a proteção de Deus com a chamada final, presente
todos relacionados no início desta sessão. Próxima sessão dia 28/08(vinte e
oito de agosto de dois mil e treze) horário regimental. E eu Clóvis Niana,
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 quatorze dias do mês de agosto do ano dois mil e treze.

