ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (14ª) décima Quarta Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da
(1ª) primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Aos (11) onze dias do mês de setembro 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 Gezio Nunes de Oliveira e por mim Tarciso Correa de Oliveira
Secretário. Pelo Livro de Presenças verificou o comparecimento dos
vereadores: Dary Piloto Coelho, Marcone Rosa da Silva, Nélia Eterna de
Oliveira Senra, Nilton Marques de Lima, Paulo Antônio Alves. Não
compareceram os Vereadores Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Marcus
Roberto Duarte Brandão e Washington Torres Hubner de Medeiros que
tiveram suas faltas justificadas pelo Senhor Presidente. Em vista da
ausência do Presidente Washington, o Vice-Presidente Vereador Gezio
Nunes de Oliveira, de acordo com as Normas Regimentais, assumiu a
Presidência, o Secretário Clóvis, assumiu a Vice-Presidência e nomeou o
Vereador Tarciso Correa de Oliveira para Secretariar os trabalhos. Após
formação da Mesa Diretora e comprovada a presença dos 8(oito)
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
Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo três, versículo onze a
treze, proclamado pelo Vereador Marcone Rosa da Silva. Leu em seguida a
ata da Sessão anterior, posta em discussão, o Vereador Paulo Antonio
Alves justificou sua fala referenciada na Ata anterior, ele disse e confirma
que é propaganda enganosa sim, demonstrando trechos do Contrato número
145/2011, julgado em 13/07/2011, onde foi o início da obra. Em seguida o
Senhor Presidente disse ao Nobre vereador, que a palavra do Prefeito
mencionada na ata anterior se referia ao início de mais uma etapa da obra
que é a pavimentação asfáltica. Em seguida a ata recebeu aprovação dos
presentes. Prosseguindo, passou-se a leitura do convite de casamento de
Laryssa e Cristiano que acontecerá no dia dezenove de outubro de 2013 às
dezesseis horas e quarenta e cinco minutos na Igreja Matriz Nossa Senhora
de Nazaré em Lajinha/Minas Gerais. Após leitura das correspondências, o
Senhor Presidente Gezio Nunes de Oliveira, acolheu carinhosamente todos
os presentes, enfocando a presença dos Vereadores de Ipanema Minas
Gerais: Presidente: Marlucio de Oliveira Carvalho, Itamar Moreira da Silva

e Ari Bernadino de Paula. Professora Denira com seus alunos e demais
pessoas da comunidade e zona rural, conforme contido registro no Livro de
Presenças. Seguindo com a pauta, fez-se a primeira apresentação do projeto
de lei nº 34/2013 que “Dispõe sobre a denominação do Centro de
Convenções localizado na Praça de Eventos João da Costa Oliveira e dá
outras providências” de autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira e
co-autor Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão, encaminhado para
análise das Comissões Permanentes. Conforme Normas Regimentais
passou a palavra aos oradores inscritos na ordem do dia, como seguem: Se
inscreveu o Senhor Edésio Siqueira dos Santos, justificou a sua ausência.
Em seguida usou a palavra o senhor Manuel de Oliveira Silva, conhecido
por Manoel Padeiro, o mesmo falou em prol do morro Nossa Senhora
Aparecida, enfocando suas necessidades. Comunicou que no dia 22 de
agosto a comunidade se reuniu com o Prefeito João Batista, onde ele
manifestou a boa vontade de nos ajudar, pedindo-nos para formar uma
comissão e fazer um levantamento das ruas. Vimos a realidade, está
precisando com urgência que seja feito abertura das ruas, para isto fizemos
um mapa que será entregue para os Senhores. Continuou sua fala pedindo a
todos que continue apoiando o Senhor Prefeito em sua administração. Em
seguida o Presidente Vereador Gezio, teceu comentário dos tres pedidos de
autoria do Vereador Paulo para a referida localidade, onde todos os
Vereadores foram solidários votando favorável. Portanto todos nos
Vereadores, somos parceiros daquela localidade. Disse ainda ao Senhor
Manoel que esta Casa tem as portas abertas para recebê-lo. Em seguida a
professora Denira, também manifestou sua satisfação pela oportunidade,
justificando que trouxe os alunos, no intuito de que os mesmos tomem
conhecimento do processo Legislativo. Encerrou sua fala muito agradecida
pela oportunidade. Continuando com a pauta, o Vereador Tarciso Correa de
Oliveira solicitou do Senhor Presidente que consultasse o Plenário em sua
Soberania a possibilidade de incluir na ordem do dia os dois Projetos de Lei
nºs 028/13 e 029/2013, uma vez que são projetos simples, porem
necessário. Imediatamente o Senhor Presidente consultou ao Plenário,
todos manifestaram favoráveis. Após a aceitação para inclusão dos
Projetos, o Vereador Marcone Rosa da Silva, solicitou do Senhor
Presidente consultar o Plenário em sua soberania a possibilidade de que
seja dispensado o parecer no Projeto de Lei nº 028/2013 e votá-lo ainda
nesta sessão. Atendendo solicitação o Senhor Presidente indagou ao

Plenário, todos manifestaram favoráveis. Em seguida o Vereador Nilton
Marques de Lima também solicitou do senhor Presidente, consultar o
Plenário em sua soberania a possibilidade de dispensar o parecer no Projeto
de Lei nº 029/2013 e passá-lo a tramitar em regime de urgência,
urgentíssima. Também nesta solicitação, o Senhor Presidente, indagou o
Plenário, todos manifestaram favoráveis às solicitações. Logo após o
Senhor Presidente Vereador Gezio e o Vereador Marcone Rosa solicitaram
a retirada de pauta de seus Pedidos de Providência para retornar na próxima
sessão. E passou-se a reapresentação do Projeto de Lei nº 028/13 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. Posto em discussão, o Vereador Dary
Piloto Coelho justificou a necessidade de que seja feito leilão dos referidos
veículos que se encontram em estado precário. Considerou também que não
é conveniente para o município manter estes veículos velhos gerando
gastos. Com a chegada dos veículos novos é preciso espaço para guardálos. O Vereador Tarciso Correa endossou a fala do Nobre Colega Dary,
considerando também que carro velho gera gastos, trás prejuízo para o
município. Concluiu o Senhor Presidente, a necessidade do projeto
explicando que o mesmo tem seu tempo regimental para ser apreciado, mas
estamos procedendo desta forma de acordo com a soberania do plenário.
Colocou o Projeto de Lei em votação única, aprovado pelos presentes.
Reapresentou o 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, não havendo nada mais a discutir, colocou o Projeto de lei
em votação única, aprovado pelos presentes. Esgotado os assuntos pautados
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e informou que a
próxima Sessão será no dia 25/09(vinte e cinco dias do mês de setembro do
corrente ano), horário Regimental. Não havendo nada mais a discutir,
encerrou-se às 20h00 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 se
assinada pelo senhor Presidente e demais vereadores. Plenário Joaquim
Teixeira Pinto aos onze dias do mês de setembro do ano dois mil e treze.

