ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (13ª) décima Terceira Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da
(1ª) primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Aos (28) vinte e oito dias do mês de agosto
do ano dois mil e treze, às 19h00min 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 da Carta de São
Paulo aos Romanos, capítulo treze, versículo um a três, proclamado pelo
Vereador Gezio Nunes de Oliveira. Leu em seguida a ata da Sessão,
anterior, posta em discussão, tendo em vista não ocorrer nenhuma
manifestação discordante recebeu aprovação dos presentes. Prosseguindo
com a pauta passou-se às apresentações sem discussão dos Projetos de Lei.
Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 30/2013 que “Autoriza o
Executivo Municipal assinar Convênio para Concessão de Empréstimos e
Financiamentos mediante Consignação em Folha de Pagamento de
Servidor Público com Banco Panamericano S/A e dá outras
providências...” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência.
Após apresentação da presente matéria o Vereador Dary Piloto Coelho
solicitou da Presidência desta Casa que, no momento oportuno consultasse
o Plenário em sua soberania a viabilidade de apreciar a presente matéria
sem parecer, uma vez que o mesmo é de grande valia para o funcionalismo.
Atendendo solicitação do Nobre Vereador Dary Piloto, o Senhor Presidente
indagou ao Plenário, todos manifestaram favoráveis à dispensa de Parecer
e votar o Projeto nesta sessão. Prosseguindo apresentou-se o Projeto de Lei
nº 032/2013 que “Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento
junto ao Banco do Brasil S/A, e dá outras providências”, de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência. Após a apresentação o
Vereador Gezio Nunes de Oliveira solicitou cinco minutos para se reunir
com os demais colegas, visando a necessidade de sanar duvidas existentes

neste Projeto. Após consultar Plenário, a Sessão ficou suspensa por cinco
minutos. De volta à sala das sessões, o Senhor Presidente indagou a todos
se chegaram a um consenso, o Vereador Gezio Nunes de Oliveira, que
solicitou tempo para sanar as duvidas, disse que o tempo solicitado foi
para buscar entendimento com os colegas, o projeto é de grande valia e
necessidade. Tomaram a decisão de dispensar o parecer e votá-lo nesta
Sessão. Disse o Senhor Presidente que os mesmos voltarão no momento
oportuno. Dando seqüência à Pauta, de acordo com as exigências
regimentais, passou-se aos oradores inscritos, como seguem: Com a palavra
a Senhora Rute Pires de Souza Oliveira, primeiramente se desculpou com
os Senhores Vereadores, acha que não foi bem interpretada na última vez
que esteve nesta Casa para reivindicar o salário do seu marido, referente ao
mês de dezembro, que estava atrasado, sua intenção era de pedir apoio,
suas publicações no faceboock eram para não deixar o assunto esquecido.
Continuou dizendo que não conhece a Lei de Responsabilidade Fiscal,
apesar de ser leiga no assunto se embasou no artigo 41 da mesma, para
prestar esclarecimentos pertinentes a sua solicitação. Disse ainda que seu
marido é efetivo, portanto seu pagamento não é despesa extra, o salário
dele deveria estar em caixa, se não o pagou, alguém pegou o salário dele.
Mediante colocação, disse que gostaria que os vereadores descobrissem
onde o pagamento de seu esposo foi parar, uma vez que são nossos fiscais.
Questionou ainda que seu esposo não tem o contra cheque de dezembro,
como fica sua contagem de tempo. Encerrou sua fala agradecida pela
oportunidade. Dando seqüência à pauta, passou-se a palavra para o senhor
Doutor Adair José Fonseca que manifestou satisfação pela oportunidade, e
por estar divulgando para os Vereadores e toda a sociedade a festividade do
dia 05 de setembro, aniversário da cidade, bem como os programas que
estão sendo apresentado por ele na Radio Cultura FM, com a participação
de algumas pessoas das comunidades e sede, abordando temas voltado para
a nossa cultura, como tropas, carros de boi e outros assuntos pertinentes a
resgatar nossa cultura. E na seqüência falou o Secretário Municipal da
Cultura Cezar José Pires da Luz, o qual agradeceu a oportunidade e
explanou assuntos pertinentes à Secretaria, bem como, dos eventos que
estão sendo programados para o mês de setembro. Disse ainda que seu
objetivo é caminhar em harmonia com os poderes e reforçou a fala do
Doutor Adair, no que se refere ao evento que acontecerá no dia da cidade, o
Mutum no Circuito Cultural acontecerá nos dias 09 a 11 de setembro de

2013, com várias programações. Encerrou sua fala agradecido pela
oportunidade. Também usou a palavra o Secretário Municipal do Meio
Ambiente o senhor Genilson Tadeu Silva, disse que estão desenvolvendo
um trabalho na cidade que refere ao mutirão de limpeza, este trabalho tem
por objetivo sensibilizar as pessoas nesta questão. Faremos um mutirão de
limpeza das ruas nos dias 17 a 19 de setembro do corrente ano, com a
participação de outras secretarias, proprietários, e de toda comunidade. No
dia 17/09(dezessete de setembro) será desenvolvido a caminhada ecológica
das 8:00 às 10:00 horas da manhã. Estamos fazendo visitas nas escolas, o
povo está satisfeito. Oportunamente convocou todos os vereadores para
estarem presentes nesta grande manifestação. Estarão convocando também
a população e os empreendedores. Disse ainda que ficou muito feliz,
porque o Vereador Paulo está com um pedido pautado para a limpeza do
córrego que vem da grota e correndo a céu aberto, este local está pautado
para receber o mutirão de limpeza. Convidou os Vereadores ou
representante desta Casa para estar presente na reunião do dia 02/09 às 19
horas para discutir o trajeto da caminhada ecológica e se colocou à
disposição. Continuando com a pauta, passou a palavra para o Prefeito João
Batista Marçal Teixeira, primeiramente o Senhor Prefeito demonstrou
satisfação por estar nesta Casa, onde foi Vereador. Fez um breve relato do
trabalho desenvolvido pelas Secretarias, comunicou que o Carlindo
assumiu a sub secretaria de Relação Institucional. Reafirmou o convite a
todos para o desfile cívico no dia 7 de setembro, gostaria que todos
estivessem presentes. Reafirmou o Convite do Secretario da Cultura o qual
deixou bem a vontade para resgatar os valores da terra.
Continuou
fazendo duas considerações, a primeira que já se reuniu na comunidade
Nossa Senhora Aparecida, e já esta montando um projeto para o início da
construção da escadaria. Em segundo as maquinas retornaram para dar
seqüência ao asfaltamento do parque de exposições. Após conclusão das
obras de asfaltamento estaremos informando aos vereadores relatórios dos
gastos. Uma situação é terraplanagem, outra é pavimentação asfaltica. O
que está acontecendo é a Pavimentação Asfáltica, não é propaganda
enganosa. Disse também dos dois Projetos de Lei ora apresentados, nº
30/2013 e 32/2013. O Projeto de Lei nº 32/2013, visa contratar
financiamento, para aquisição de ônibus escolares. A quantia a ser gasta é
de acordo com a realidade do município. E com relação a fala da Sra. Rute,
uma vez que ela expôs o assunto. Sua reivindicação foi de grande valia e

quando colocou o artigo da LRF também, pois tenho a mesma concepção,
que o dinheiro de seu esposo deveria estar na conta dele. E com relação a
forma que você publicou no faceboock, ofendeu não só a mim como os
demais vereadores desta Casa. Lá estava escrito que fiz leilão com os
vereadores, naquele momento foi ferida também a honra dos Vereadores.
Continuou dizendo que mediante estudo feito por uma Consultoria de BH,
vimos que já temos em caixa, quantia necessária para quitar as contas que
ficaram atrasadas pela administração anterior. Continuou prestando
esclarecimentos da administração, da atuação das Secretarias e subsecretarias, do Secretario de Esporte que tomou posse e está prestando
serviço de forma gratuita. Tem se pautado pelo respeito ao bem público e
agido da melhor forma possível. Disse também que no dia 20 de setembro
todos serão convidados para uma grande prestação de Contas em público,
Mutum é maior do que qualquer partido gostaria que todos fossem
companheiros do município. Enfim fez um breve relato das conquistas
alcançadas com aquisição de veículo para a saúde, patrol emprestada para
melhoria das estradas, estradas que já estão sendo patroladas com as
maquinas que existem no município, caminhão e outros. E o mais
importante informou que a Prefeitura não está devendo nada, inclusive a
Expo Mutum, foi uma festa simples, mas não ficou nenhuma dívida.
Informou ainda que já está sendo licitado a recuperação da iluminação do
Cemitério São Manoel, deverá ficar pronto até finados. Concluiu sua fala
pedindo apoio para os dois projetos que foram apresentados no início desta
sessão e agradeceu o espaço que lhe foi cedido. Após palavras dos
oradores, o Senhor Presidente deu seqüência à pauta com a reapresentação
do Projeto de Lei nº 30/2013 que “Autoriza o Executivo Municipal assinar
Convênio para Concessão de Empréstimos e Financiamentos mediante
Consignação em Folha de Pagamento de Servidor Público com o Banco
Panamericano S/A e dá outras providências....” 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 pelos
presentes. Reapresentou o Projeto de Lei nº 32/2013 que “Autoriza o Poder
Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S/A e dá
outras providências correlatas” 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 pelos presentes. Após
votação o Vereador Dary Piloto Coelho solicitou do Senhor Presidente

permissão para se ausentar do plenário, a solicitação foi aceita. Dando
seqüência à pauta, passou-se às leituras dos Pedidos de Providência
conforme seguem: Pedido de Providência de autoria do Vereador Gezio
Nunes de Oliveira e co-autor Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra
solicitando “calçamento ou pavimentação asfáltica, manilhamento e rede de
esgoto para as ruas: Aroldo Vieira Campos, Antonio Francisco Tavares,
Gustavo Teodoro e Rua Judite Braga da Vila do Distrito de Roseiral”. E
leitura do Pedido de Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de
Oliveira Senra solicitando “construir PSF no Córrego São Roque”. Após
leitura dos dois pedidos o autor Vereador Gezio Nunes primeiramente
acolheu os presentes enfocando a presença do ex-assessor desta Casa
Doutor Adair José Fonseca, ex-vereador José Miguel Alves, secretariado e
demais pessoas conforme registradas no livro de presenças. Continuou
dizendo que tivemos o privilégio de ouvir na fala do Senhor Prefeito que o
nosso município está recebendo recursos. E tendo recursos obras poderão
ser realizadas. Alencou ainda a necessidade desta solicitação para os locais
citados. Contou com o apoio dos Nobres Colegas. Em seguida a co-autora,
vereadora Nelia reconheceu muito bem a iniciativa do autor, porque são
obras que se fazem necessárias a execução, oportunamente expôs as
dificuldades de Roseiral com a falta de benfeitorias e com relação ao PSF
para São Roque. O Vereador Marcos Pinheiro, manifestou-se solidários aos
colegas pela nobreza dos dois pedidos, é conhecedor da realidade. O
Vereador Marcone Rosa manifestou solidário com os Nobres colegas,
devido a necessidade dos pedidos. O Vereador Marcus Brandão
parabenizou os Nobres Colegas pela grandeza dos dois pedidos, que são de
extrema necessidade para os locais citados, espera que o Executivo realize
as obras. Disse para o Nobre Colega Vereador Marcos Pinheiro que
também é seu sonho ter em nossa cidade um casal do Pássaro Mutum. Está
montando um projeto para fazer em Mutum um Parque Ecológico, como já
existe em Manhumirim e Ipanema. Seguindo o Presidente Vereador
Washington, disse que em Roseiral a necessidade é visível, e com relação
ao PSF, o povo vem reivindicando diariamente. Quanto ao Pássaro Mutum
já fez contato com uma pessoa numa cidade perto de Ipatinga, que tem o
pássaro, acredita o contato trará resultado sem gasto. O Vereador Tarciso,
também louvou a iniciativa dos colegas, quanto ao PSF estar em Santa Rita
é porque é localidade mais centrado, não sabe se o numero de pessoas em
São Roque é suficiente para abrir um PSF lá. Após discussão, colocou os

dois pedidos em votação, aprovados por unanimidade. Fez-se leitura dos
dois pedidos de providência de autoria do Vereador Marcone Rosa da
Silva, solicitando no primeiro, “na quadra de esportes Antonio Pedro
Mariano de Humaitá:-colocar iluminação; bebedouros e construir vestiário”
no segundo pedido com a participação também de todos os vereadores,
solicitando “construir quadra de areia no antigo Parque de Exposições de
Mutum”. O autor Vereador Marcone Rosa em sua primeira solicitação,
disse que o povo de Humaitá sonha com esta quadra iluminada, ficou muito
feliz porque o Prefeito João Batista está tomando providências, e na
segunda solicitação seria hipocrisia sua, se não colocasse o nome de todos
os colegas, porque esta quadra trará muitos benefícios para todos, encerrou
sua fala contando com o apoio de todos. Os demais colegas vereadores
Marcos Pinheiro e Marcus Brandão, louvaram a iniciativa do autor. Após
discussão colocou os dois pedidos em votação, aprovados por unanimidade.
Continuando fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria do
Vereador Paulo Antonio Alves, solicitando “canalização do esgoto,
escoamento de água e aterramento entre as ruas Professor Dionysio Costa e
Artur Eutrópio”, o autor Vereador Paulo primeiramente acolheu os
moradores desta localidade que se encontravam presentes, disse que o
Secretário Tadeu conhece a realidade, contou com o apoio desta Casa e do
Executivo Municipal. Os Vereadores Marcos Pinheiro, Marcone
manifestaram apoio com o colega. Colocou o pedido em votação, aprovado
por unanimidade. E, por fim leu os dois pedidos de providência de autoria
do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitando “instalar
postes com luminária: 01(um) na rua Raymundo Rodrigues e 02(dois) na
rua Zico Costa, no Bairro Parque Invejada”, e “reconstruir a ponte
localizada no Córrego Barra Ponte Alta, que compreende as propriedades
do Senhor Nilson Mamede e Teodomiro” posto em discussão, o autor
vereador Marcos disse que são dois pedidos necessários. No primeiro
pedido, são dois postes necessários e almejados pelos moradores. E com
relação a ponte, a existente se encontra em precariedade, com certeza o
Poder Executivo executará, contou com o apoio dos colegas. Os demais
Vereadores manifestaram-se solidários com o Nobre Colega. Após
discussão, colocou os dois Pedidos em votação, aprovados por
unanimidade. Esgotado os assuntos pautados, o Presidente da Comissão,
Vereador Clóvis Viana, comunicou a todos que haverá reunião no dia
11/09 às 12:00 (doze) horas para dar parecer nos projetos encaminhados.

Em seguida o Senhor Presidente informou que a próxima Sessão será no
dia onze de setembro, horário regimental. Oportunamente o Vereador
Marcus Brandão convidou a todos para manifestar o carinho aos
aniversariantes: Vereador Marcone e Assessor Doutor Itamar, pelo
aniversário. E, não havendo nada mais a tratar, encerrou-se às
21h35min(vinte e uma horas e trinta e cinco minutos), sob a proteção de
Deus, chamada final presente todos, com exceção, do Vereador Dary Piloto
Coelho, que se retirou antes de encerrar. 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 oito dias do mês de agosto do ano dois mil e treze.

