ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (16ª) décima sexta Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (09) nove dias do mês de outubro do ano dois
mil e treze, às 19h00 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 Salmo cento e
doze, proclamado pelo Vereador Paulo Antonio Alves. Em seguida fez-se
leitura da ata da Sessão anterior, posta em discussão, recebeu aprovação
dos presentes. Continuando, o Senhor Presidente acolheu os presentes e
passou às apresentações dos Projetos como seguem. Primeira apresentação
do Projeto de Lei nº 38/2013 que “Estabelece proposta Orçamentária
estimando a Receita e fixando a despesa do município de Mutum para o
exercício de 2014” de autoria do Executivo Municipal, a presente matéria
foi encaminhada para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas de acordo com o artigo 221 e parágrafos do Regimento Interno.
Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 39/2013 que “Denominar-se-á
Rua Elson Rodrigues Costa o logradouro público, que se inicia no
entroncamento com a Avenida Raul Fonseca e dá acesso ao CIS Caparaó,
localizado na Vila São Geraldo, nesta cidade, e dá outras providências” de
autoria do Vereador Gezio Nunes de Oliveira, em regime de urgência,
encaminhado às Comissões Permanentes. Continuando com a pauta,
passou-se a leitura das proposições como seguem: Pedido de Providência
de autoria do Vereador Gezio Nunes de Oliveira, solicitando “reformar o
calçamento em alguns trechos da Rua Dr. João Luiz Alves”, o autor muito
bem explanou a necessidade desta solicitação, uma vez que também atende
o clamor dos moradores da referida localidade que o procurou, encerrou
sua fala contando com o apoio dos Nobres Colegas para a aprovação e do
Senhor Prefeito na execução. O Vereador Marcos Pinheiro, teceu elogios

ao Nobre Colega pela iniciativa, também foi procurado por moradores
desta rua clamando por melhorias neste calçamento que se encontra
danificado há um bom tempo. Após discussão, colocou o pedido de
providência em votação, aprovado pelos presentes. Continuando fez-se
leitura de dois pedidos de providência de autoria do Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitando “reformar ou construir uma nova
ponte de cimento armado, no Córrego Vargem Alegre” e “colocar manilhas
no canal de escoamento de água, da Vila Norberto até próximo a porteira
do parque de exposições”, o autor Vereador Marcos teceu comentários
objetivando explanar a necessidade de suas solicitações. Disse que o
primeiro pedido é de suma importância, trata-se de via de grande acesso
precisa de providências urgentes. Solicitou do Lider do Governo, interceder
junto ao Executivo Municipal. E na segunda solicitação, visa melhorias
neste trajeto, sobretudo para os pedestres, contou com o apoio dos colegas
e do Prefeito na execução. O Vereador Gezio parabenizou o nobre colega,
pois conhece a necessidade da solicitação, sendo a mesma de grande
relevância. Não havendo nada mais a discutir, colocou os pedidos de
providência em votação, aprovado pelos presentes. Fêz-se leitura do pedido
de Providência de autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva, solicitando
“cascalhar a estrada principal que liga a Vila do Distrito de Humaitá ao
Córrego da Areia” o autor vereador Marcone primeiramente agradeceu a
Deus por mais esta oportunidade e disse que a solicitação trata da estrada
que liga Humaitá ao córrego da Areia, região que produz café, leite e
eucalipto, com a construção das casas populares o morro ficou ainda mais
inclinado, tornando-se necessário que se faça este cascalhamento, para
facilitar a passagem. Após discussão, colocou o Pedido em votação,
aprovado por unanimidade. Continuando com a pauta, 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 uma ponte de cimento armado no Sítio do Pica pau,
na MG 108, Córrego do Bronze”, o autor Vereador Nilton,disse que todos
conhecem a realidade desta ponte e sua precariedade que vem ao longo dos
anos. Está localizada na estrada principal e de muito acesso devido a sua
necessidade para o povo, espera que o Poder Executivo a faça o mais
rápido possível. O Vereador Dary Piloto Coelho, agradeceu a parceria do
Nobre Colega, conhece a atual situação. É sabedor de que a mesma
pertence ao estado, mas o Prefeito em parceria com o DER está tomando as

providências para sua execução e realizar o sonho do povo em ver aquela
ponte construída. O Vereador Tarciso Correa de Oliveira, confirmou as
palavras do Nobre Colega quando se referiu que esta ponte pertence ao
estado, mas o Prefeito em parceria está pleiteando-a devido a sua
necessidade. Em seguida o Vereador Marcos Pinheiro, parabenizou o autor
porque sabemos muito bem da necessidade desta ponte para o município.
Oportunamente mencionou na importância do asfalto neste trecho que está
faltando. Convidou a todos para se unirem neste intuito sem pensar em
partidarismo, e buscar recursos junto aos deputados. Disse que ele
juntamente com os colegas de bancada estiveram em Belo Horizonte no
DER, para se informar o porque, este asfalto não sai para o restante deste
trecho que liga Mutum a Aimorés. O Vereador Gezio Nunes parabenizou o
autor e co-autores pela feliz iniciativa porque esta ponte está para ser
iniciada. Oportunamente teceu elogios ao Prefeito João Batista pela
iniciativa em procurar o DER para esta parceria com o município. Outro
projeto é o asfalto, oportunamente convidou os demais colegas para ir até
aos órgãos competentes buscar solução para realizar esta obra do
asfaltamento. O Vereador Marcone Rosa parabenizou os autores pela
iniciativa, esteve em Belo Horizonte, junto ao DER para se interar da
situação deste asfalto. Continuando a Vereadora Nélia Eterna, parabenizou
os colegas pela iniciativa, e afirmou que esta ponte vai ser construída é
mais uma conquista para o município. O Vereador Marcus Brandão
parabenizou os autores pela iniciativa, é uma obra de grande relevância, de
fato a ponte existente está muito perigosa. Disse também que é claro que
pleiteamos o asfalto, mas precisamos acreditar que este vai sair espera que
seja em 2014, e não seja apenas uma promessa eleitoral. Voltando a
discussão da ponte, não sabe se ela tem um laudo do engenheiro, para que
possa ser aproveitada quando vir o asfalto, é viável construí-la já prevendo
nesta possibilidade. Seguindo o Presidente Washington parabenizou os
colegas autores e o Prefeito João Batista, que apesar desta obra não ser de
responsabilidade do município ele está demonstrando sua preocupação com
o nosso município. Após discussão colocou o pedido de providência em
votação, aprovado por unanimidade. Fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão,
solicitando “construir na extensão da Rua Dr. João Luiz Alves, 02
redutores de velocidade (quebra-molas), um em frente ao salão do Tunega
e outro próximo a residência da senhora Taninha Monteiro”, disse o autor

Vereador Marcus Brandão, que observando todos os pedidos ora aprovados
pode perceber a preocupação dos Vereadores em legislar. E com relação à
sua solicitação, foi procurado pelos moradores que se sentem preocupados
com a velocidade que os veículos transitam nesta rua mesmo com o
calçamento precário como está. Trata-se de localidade bastante transitada
por crianças que saem da escola, pessoas idosas e outros. Após discussão,
não havendo nada mais a discutir colocou o pedido em votação, aprovado
pelos presentes. De acordo com o artigo 28 do Regimento Interno assumiu
os trabalhos o Vice-Presidente Vereador Gezio Nunes de Oliveira que fez a
leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Washington
Torres Hubner de Medeiros solicitando “reformar a Escola Municipal
Osvaldo Cruz I, localizada no Córrego Himalaia”, e leitura da Moção de
Apoio nº 11/2013 de autoria do Vereador Washington Torres Hubner de
Medeiros, Gezio Nunes de Oliveira e Clovis Viana para convocação
imediata de todos os aprovados no concurso para ingresso no Curso de
Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Minas
Gerais. Com a palavra o autor Vereador Washington, justificou que devido
sua falta na sessão anterior, este pedido foi retirado de pauta, mas esta obra
já foi concluída, em parceria com comunidade, mesmo tendo sido
concluída, quis contar com o apoio dos colegas. E com relação a Moção,
disse que foi muitas vezes até ao Corpo de Bombeiros em Manhuaçu, viu
que é muito importante esta Moção, porque irá crescer a demanda. Em
seguida o Vereador Marcos Pinheiro parabenizou o autor Vereador
Washington, e os moradores de Himalaia pela parceria, e pela Moção.
Após discussão, colocou as duas proposições em votação, aprovados por
unanimidade. Esgotado os assuntos em pauta, o senhor Presidente
concedeu a palavra ao Senhor Humberto Godinho dos Reis, morador do
Bairro Jardim da Ponte, com a permissão do plenário. O mesmo entregou
para o senhor Presidente um abaixo assinado solicitando melhorias para o
bairro que tem 90 moradores, encerrou sua fala agradecido pela
oportunidade. Em seguida o Vereador Gezio Nunes entregou para o senhor
Humberto vários pedidos de sua autoria e aprovados pelos vereadores com
a finalidade de beneficiar o bairro. E também entregou para os demais
colegas cópia do abaixo assinado dos moradores do Córrego do Sobradinho
solicitando que eles voltem a ser atendidos no PSF da Vila Norberto.
Porque Santa Rita fica muito difícil para eles. Em seguida o Vereador
Marcus Brandão deixou registrado nos anais desta Casa sua felicitação ao

Nobre Colega Washington, Senhor Clovis e toda a equipe que trabalhou na
organização da Exposição de Ocidente, segundo informações, correu tudo
bem. Registrou ainda a manifestação carinhosa ao aniversariante Silas, que
é funcionário desta Casa. E não havendo nada mais a discutir, encerrou-se
às 20:25(vinte horas e vinte e cinco minutos) sob a proteção de Deus,
chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão. 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 nove dias do mês de outubro do ano
dois mil e treze.

