ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (15ª) décima quinta Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da
(1ª) primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Aos (27) vinte e sete dias do mês de
setembro do ano dois mil e treze, às 12h00 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, em virtude da
não realização Sessão Ordinária, marcada no Calendário Anual para o dia
25 de setembro às 19:00h, por motivo de chuva e falta de energia, sob a
Presidência do Vereador Gezio Nunes de Oliveira e por mim Dary Piloto
Coelho – Secretário ad’oc. Pelo Livro de Presenças verificou o
comparecimento dos vereadores: Clóvis Viana, 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. Não compareceu o Vereador Presidente
Washington Torres Hubner de Medeiros. Sua ausência foi justificada pelo
Presidente em exercício. Após comprovada a presença dos 10(dez)
Vereadores no ato da chamada, o Presidente em exercício informou a
composição da Mesa Diretora da seguinte forma: Presidente Vereador
Gezio Nunes de Oliveira, Vice-Presidente: Clóvis Viana e Secretário Dary
Piloto Coelho. Em seguida o Presidente em exercício declarou aberta a
Sessão sob a proteção de Deus, e solicitou do Vereador Marcus Roberto
Duarte Brandão que fizesse a Leitura da Palavra de Deus tirada da Carta de
São Paulo aos Efésios, capítulo cinco, versículo um a dois. Após leitura da
palavra de Deus, fez-se leitura da ata da Sessão anterior, posta em
discussão, recebeu aprovação dos presentes. Prosseguindo com a pauta
passou-se às apresentações sem discussão das proposições como seguem.
Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 33/2013 que “Regulamenta a
prestação dos serviços de transporte individual de passageiros por táxis no
município de 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 35/2013 que
“Institui e Regulamenta o Serviço de Transporte Coletivo Urbano e Rural
do Município de MUTUM(MG), e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado às Comissões
Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 36/2013 que
“Dispõe sobre a denominação de via pública na Vila Norberto, nesta

cidade, e dá outras providências” de autoria do Vereador Gezio Nunes de
Oliveira, encaminhado às Comissões Permanentes. Primeira apresentação
do Projeto de Lei nº 37/2013 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 e co-autor Vereador
Marcus Roberto Duarte Brandão, encaminhado às Comissões Permanentes.
Continuando apresentou o Projeto de Resolução nº 10/2013 que “Dispõe
sobre a previsão Orçamentária da Câmara Municipal de Mutum, Estado de
Minas Gerais para o exercício de 2014”, de autoria da Mesa Diretora. Após
a apresentação, o Vereador Tarciso Correa de Oliveira, na condição de
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e tomada de Contas,
solicitou ao senhor Presidente, consultar o plenário em sua soberania, a
possibilidade de dispensar o parecer na referida matéria e votar nesta
sessão, em virtude de sua urgência e necessidade. Após solicitação, o
senhor Presidente indagou ao plenário, o Vereador Dary solicitou cinco
minutos para esclarecer dúvidas e discutir com os demais colegas. A
solicitação foi aceita. De volta à sala das Sessões, o Vereador Dary Piloto,
justificou que a sua solicitação de tempo, foi porque surgiram duvidas, mas
foram sanadas com o auxilio do Presidente da Comissão, Nobre colega
Tarciso. Em seguida o Vereador Marcus Brandão teceu elogios ao Nobre
Colega Dary, pela preocupação com esta Casa. Disse o Vereador Tarciso,
que a Comissão estudou o Projeto, mas é louvável a iniciativa do Nobre
Colega Dary. O Vereador Marcos Pinheiro louvou a iniciativa dos Colegas
pela preocupação em votar com sensatez. Em seguida o Senhor Presidente
concluiu parabenizando-os pela preocupação em votar com clareza e
informou que o mesmo voltará em plenário no momento oportuno.
Continuando com a pauta, passou-se a primeira apresentação do Projeto de
Resolução nº 11/2013 que “Dispõe sobre alteração no Regimento Interno
da Câmara Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais”, de autoria do
Vereador Marcone Rosa da Silva e demais vereadores Dary Piloto Coelho,
Tarciso Correa de Oliveira, Nilton Marques de Lima, Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda e Gezio Nunes de Oliveira, encaminhado às
Comissões Permanentes. Após apresentações, o Senhor Presidente retomou
o Projeto de Resolução nº 10/2013 e colocou-o em discussão e
posteriormente em votação única, aprovado pelos presentes. Continuando
com a pauta passou-se às discussões e votação das proposições como
seguem. Fêz-se leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador

Gezio Nunes de Oliveira solicitando “colocar haste com luminária no poste
da rua das Samambaias, em frente a casa de número 30, no Jardim da
Ponte”, viu-se pelo autor Vereador Gezio que a solicitação faz jus a
necessidade, atende o clamor do povo. Contou com o apoio dos nobres
colegas. Posto em votação, aprovado por unanimidade. Leu o Pedido de
Providência de autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva solicitando
“construir bueiro com manilha 060 no Córrego da Areia, próximo à
residência do Senhor Adão Marinho;” e “construir bueiro com manilha
0100 no Córrego Lagoa próximo a residência do Senhor Abidu”, o autor
Vereador Marcone no uso da palavra muito bem explanou sua solicitação,
visando que o mesmo atende os anseios da comunidade da areia, é de suma
importância a execução, porque facilitará o acesso a vários locais. Disse
ainda que 6 manilhas 0100 resolve o problema. Após discussão o Senhor
Presidente colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado por
unanimidade. Leu o Pedido de Providência de autoria da vereadora Nelia
Eterna de Oliveira Senra, solicitando “reformar ou construir calçamento ou
pavimentação asfáltica nas serras de Imbiruçu e Novo Horizonte, com
construção de caixas para saída de enxurrada”, a autora muito bem
explicou sua solicitação, disse que mora em região montanhosa , distante
de tudo, quando chove ficam ilhados, a execução desta obra com certeza é
de grande valia. Diante a necessidade e por ser uma zona cafeeira, tem
certeza que o Prefeito João Batista se sensibilizará com a situação. Contou
com o apoio dos Nobres Colegas. Em seguida fez-se leitura do pedido de
providência de autoria da vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra e coautor Vereador Marcone Rosa da Silva solicitando “reformar ou reconstruir
utilizando tubulão metálico o bueiro localizado no Córrego da Areia,
próximo à residência da Dona Inês”, neste pedido a autora também
demonstrou sua preocupação com a atual situação uma vez que trata de
local de muito acesso. O co-autor Vereador Marcone Rosa disse que já
conversou com o Prefeito João Batista, onde ele disse que estaria tomando
as devidas providências. Agradeceu a Nobre Colega pelo espaço. Após
discussão, colocou os dois pedidos de providência em votação, aprovados
pelos presentes.Seguindo, fez-se leitura do pedido de providência de
autoria do Vereador Nilton Marques de Lima e co-autor vereador Dary
Piloto Coelho e Tarciso Correa de Oliveira solicitando “construir nova
USB(Unidade Básica da Saúde) na Vila do Distrito de Centenário”, o autor
Vereador Nilton disse que será construído outro PSF, agora com o nome de

USB, para atendimento à comunidade. Contou com o apoio dos colegas.
Em seguida o co-autor, vereador Dary Piloto Coelho disse que a USB é um
plano do Governo Federal, é o que conhecíamos de PSF, oportunamente
agradeceu ao Nobre Colega o espaço para assinar. Disse ainda que
encontra-se na Assessoria desta Casa uma solicitação sua para ampliar e
construir mais salas no PSF, portanto já era sua preocupação com melhoria
neste PSF,é preciso melhorar também a qualidade no serviço prestado.. O
Prefeito já está fazendo, mas pode fazer muito mais. Também o co-autor
Vereador Tarciso, enfocou a necessidade da referida construção e
agradeceu o autor pelo espaço. Em seguida fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Nilton Marques de Lima e demais
Vereadores co-autores solicitando “fazer limpeza em todos os cemitérios
do município”, o autor Vereador Nilton frisou muito bem a necessidade
desta solicitação, uma vez que está aproximando o dia de finados é preciso
ter zelo com nossos entes queridos. Por este motivo convidou todos os
colegas para serem parceiros desta solicitação. Continuando, o Vereador
Marcos Pinheiro alencou a necessidade da referida solicitação não só para
valorizar aqueles que foram enterrados, mas os familiares que vão visitar o
cemitério no dia de finados. O Vereador Marcus Brandão disse que o
Pedido do Nobre Colega é pertinente para o dia de finados, como Lider do
Governo intercederá junto ao Prefeito João Batista. Após discussão,
colocou os dois pedidos de providência em votação, aprovados por
unanimidade. Seguindo leu os dois Pedidos de Providência de autoria dos
Vereadores Dary Piloto Coelho e Nilton Marques de Lima solicitando “no
distrito de Centenário: patrolar as estradas, cascalhar os trechos críticos e
reformar os bueiros e pontes defeituosos ou quebrados” e “reforma urgente
do muro do cemitério de Centenário, ampliar a sua área, colocar iluminação
e concluir o calçamento do restante da rua que dá acesso ao mesmo”, com a
palavra o autor Vereador Dary Piloto Coelho disse que já é costume os
prefeitos deixarem as estradas de Centenário para o final, mas é bom
lembrar que nesta localidade não tem produção de café, mas tem produção
de leite. Espera que o pedido seja realizado. Na segunda solicitação visou a
importância da melhoria neste cemitério, lembrando que o calçamento
deste local foi empenho seu no ano passado.Concluindo disse que os dois
pedidos são necessário, espera que o Executivo execute-os. O Vereador
Nilton agradeceu ao Nobre Colega o espaço para estar assinando, são
solicitações de muita necessidade. Após discussão, colocou os dois pedidos

em votação, aprovados pelos presentes. E por fim fez-se leitura dos dois
Pedidos de Providência de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte
Brandão solicitando “reformar ginásio poliesportivo Adolfo Pessoa Filho
localizado na Praça Dona Maricas, no Bairro Parque Invejada” e realizar o
serviço de paisagismo na cidade” o autor Vereador Marcus Brandão disse
que o Ginásio precisa de reforma porque vai beneficiar muito a
comunidade, considerando ainda,que o mesmo tem uma estrutura muito
boa e será valioso para os jovens na prática do esporte. E com relação ao
segundo pedido, precisamos melhorar nosso cartão postal, se embasou na
cidade de Ipanema e outros. Se for necessário contratar arquiteto para este
serviço. Após discussão colocou os dois pedidos em votação aprovados por
unanimidade. Após o Senhor Presidente informou a todos que os pedidos
de autoria do Vereador Washington ficarão para a próxima sessão em
virtude de sua ausência nesta Sessão. Finalizando os trabalhos o Senhor
Presidente informou sobre a Festa de Exposição em Ocidente reafirmando
o convite do Vereador Presidente Washington Torres Hubner de Medeiros,
O Vereador Marcos Pinheiro solicitou dos colegas justificar sua ausência
por motivo de saúde. Falou também de seu empenho nesta Sessão mesmo
de moletas, veio porque tem compromisso com o povo. Os demais
vereadores Marcus Brandão, Nelia Eterna, Paulo justificaram que em
virtude de compromisso talvez não possam estar presente na exposição em
Ocidente, solicitou que justificassem. Em seguida o Vereador Clóvis
Viana, solicitou dos Colegas marcarem reunião para darem parecer nos
Projetos ora encaminhados. O Presidente da Comissão de Serviços
Publicos Municipais, Vereador Dary Piloto Coelho, informou que sua
Comissão dará o Parecer em separado. Imediatamente o Vereador Clóvis
Viana, Presidente da Comissão de Legislação Justiça e Redação marcou
reunião para o dia 02 de outubro/quarta feira às 12:00 horas. Finalizando os
trabalhos a Presidência em exercício, manifestou seu apoio com todos os
Vereadores que tiveram suas solicitações aprovadas. Parabenizou a
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pelo empenho no
estudo do Orçamento da Câmara e ao Vereador Dary Piloto que colaborou.
E não havendo nada mais a discutir, encerrou-se às 14:10(quatorze horas e
dez minutos sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos
relacionados no início desta sessão. E eu Dary Piloto Coelho, secretário
ado’c, 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 sete dias do mês de setembro do ano dois mil e
treze.

