ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (17ª) décima sétima Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da
(1ª) primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Aos (30) trinta 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 Marcone
Rosa da Silva – Secretário. Pelo Livro de Presenças verificou o
comparecimento dos vereadores: Dary Piloto Coelho, Gezio Nunes de
Oliveira, 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
Clóvis Viana, que teve sua ausência justificada. Imediatamente foi
convidado o Vereador Marcone Rosa da Silva para Secretariar os trabalhos
do dia. Comprovada a presença dos (10) dez 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 Efésios capítulo cinco, versículo um a
dois, proclamado pela Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra. Leu em
seguida a Ata da Sessão anterior, posta em discussão, em vista de não ter
nada mais a acrescentar, colocou-a em votação, aprovada por unanimidade.
Em seguida o senhor Presidente, acolheu os presentes e deu seguimento à
pauta, com a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação. Parecer nº 5/2013, opinando pela a provação do Projeto de Lei nº
33/2013, foi Relator Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda.
Parecer nº 6/2013, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 34/2013,
foi Relatora Vereadora Nelia Eterna de Oliveira. Parecer nº 7/2013,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 35/2013, foi Relator o
Vereador Clóvis Viana.Continuando, fez-se leitura do Parecer nº 8/2013,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 36/2013, foi Relatora a
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra. Parecer nº 9/2013, opinando
pela aprovação do Projeto de Lei nº 37/2013, foi Relator Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda. E Parecer nº 10/2013, opinando pela
aprovação do Projeto de Resolução nº 11/2013, foi Relator o Vereador
Clóvis Viana. Passou-se a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas como seguem: Parecer nº 6/2013,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 33/2013, foi relator o

Vereador Nilton Marques de Lima. Parecer nº 7/2013, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei nº 34/2013, foi Relator o Vereador Marcone
Rosa da Silva. Parecer nº 8/2013, opinando pela aprovação do Projeto de
Lei nº 35/2013, foi Relator o Vereador Marcone Rosa da Silva. Parecer nº
9/2013, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 36/2013, foi Relator
o Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Parecer nº 10/2013, opinando pela
aprovação do projeto de Lei nº 37/2013, foi relator o Vereador Nilton
Marques de Lima. Parecer nº 11/2013, opinando pela aprovação do projeto
de Resolução nº 11/2013, foi Relator o Vereador Tarciso Correa de
Oliveira e Parecer nº 12/2013, opinando pela aprovação do Projeto de Lei
nº 38/2013, foi Relator o Vereador Tarciso Correa de Oliveira.
Continuando apresentou os Pareceres da Comissão de Serviços Públicos
Municipais, como seguem: Parecer nº 5/2013, opinando pela aprovação do
Projeto de Lei nº 33/2013, foi Relator o Vereador Paulo Antonio Alves.
Parecer nº 6/2013, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 34/2013,
foi Relator o Vereador Dary Piloto Coelho. Parecer nº 7/2013, opinando
pela aprovação do Projeto de Lei nº 35/2013, foi Relator o Vereador
Marcus Roberto Duarte Brandão. Parecer nº 8/2013, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei nº 36/2013, foi Relator o Vereador Paulo
Antonio Alves. Parecer nº 9/2013, opinando pela aprovação do Projeto de
Lei nº 37/2013, foi Relator o Vereador Dary Piloto Coelho e Parecer nº
10/2013, opinando pela aprovação do Projeto de Resolução nº 11/2013, foi
Relator o Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão. Dando seqüência à
Pauta passou-se às apresentações sem discussão dos Projetos, como
seguem: Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 40/2013 que “Autoriza
o Executivo Municipal a proceder a venda de bens móveis, mediante Leilão
Público, e dá outras providências” autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência, encaminhado para análise das Comissões Permanentes.
Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 41/2013 que “Cria Conselho
Municipal do Idoso e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência, encaminhado às Comissões
Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 42/2013 que
“Dispõe sobre a denominação de via pública na Vila do Distrito de
Imbiruçu, neste município de Mutum, e dá outras providências”, de autoria
da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra, encaminhado às Comissões
Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 43/2013 que
“Dispõe sobre a instituição e regulamentação do Serviço de Inspeção

Municipal – S.I.M. da indústria e comércio dos produtos de origem animal
ou do transporte de produtos e animais no âmbito do município de Mutum,
e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, encaminhado para análise das Comissões. Primeira apresentação
do Projeto de Lei nº 44/2013 que “Abre crédito Suplementar ao Orçamento
do corrente exercício, aprovado pela Lei Municipal nº 753/2012, e dá
outras providências” de autoria da Mesa Diretora em regime de urgência,
encaminhado às Comissões Permanentes. Após apresentação, o Senhor
presidente informou aos Nobres Companheiros, que trata de matéria
urgente, servirá para pagar os funcionários que foram contratados para
substituição de férias. Após apresentações, o Senhor Presidente passou a
palavra para o Senhor Manoel de Oliveira Silva, mais conhecido como
Manoel Padeiro, o mesmo intercedeu em favor dos moradores do morro
Nossa Senhora Aparecida, para que o mesmo não ficasse no esquecimento.
Encerrou sua fala agradecido pela oportunidade. Dando seqüência à Pauta
passou-se às Discussões e Votações dos Projetos como seguem:
Reapresentação 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, foi objeto de cinco emendas: Emenda nº
1/2013-Modificativa de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação. Emendas de autoria da Comissão de Serviços Públicos
Municipais. Emenda nº 1/2013-Aditiva, Emenda 2 e 3/2013-Modificativa e
emenda nº 4/2013-Aditiva. Após leitura das emendas, o Presidente da
Comissão de Serviços Públicos Municipais, Vereador Dary Piloto Coelho,
disse que confeccionaram as emendas com o objetivo de melhorar ainda
mais o projeto de lei, e adequá-lo de maneira correta. Sua preocupação foi
para que houvesse transparência, sobretudo para os taxistas. Em seguida o
Vereador Marcus Brandão falou com base no artigo 32 do Projeto e anexar
o ponto na rodoviária. Respondeu o Vereador Dary Piloto que esta questão
compete ao Executivo Municipal. Após discussão colocou as emendas em
votação, aprovadas pelos presentes. Colocou o Projeto de Lei em discussão
e votação, aprovado por unanimidade. Passou-se a reapresentação 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. Posto em discussão o

autor Vereador Tarciso, disse que a presente matéria visa a realização de
muitas pessoas que gostariam de prestar esta homenagem ao senhor Zuzu,
que foi Prefeito de Mutum e exerceu sua função com muita seriedade.
Também o co-autor Vereador Marcus Brandão, manifestou sua alegria em
estar assinando num projeto que visa denominação com o nome do Senhor
Zuzu, foi uma pessoa que fez sua história em nosso meio. Pela sua conduta
e também porque gostava muito da festa de exposições, acha a homenagem
justa e merecedora. O Vereador Marcos Pinheiro, também parabenizou os
autores pela feliz iniciativa e lembrou que foi o Senhor Zuzu que fez a
primeira festa de exposições. Após discussão, colocou o Projeto de Lei em
primeira votação, aprovado pelos presentes. Reapresentação 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.
Foi objeto de uma emenda Modificativa de autoria da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação. Após apresentação, colocou a emenda em
votação, aprovada pelos presentes. Colocou em discussão e votação única o
Projeto de Lei, aprovado por unanimidade. Continuando com a pauta,
passou-se a reapresentação 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.
Posto em discussão, em vista de não haver nada mais a discutir, colocou-o
em primeira votação, aprovado pelos presentes. Reapresentação 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. Posto em discussão, não havendo nada mais a
discutir, colocou-o em primeira votação, aprovado pelos presentes.
Continuando, reapresentou o 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, foi objeto de quatro emendas de autoria dos Vereadores
Marcos R. Pinheiro de Lacerda, Marcone Rosa da Silva, Dary Piloto
Coelho, Tarciso Correa de Oliveira, Nelia Eterna de Oliveira Senra, Nilton
Marques de Lima, Paulo Antonio Alves e Marcus Roberto Duarte Brandão.
Emenda 01/2013-Aditiva, Emenda 01, 02, 03/2013-Modificativas. Após
apresentações, o Senhor Presidente colocou-as em votação, aprovadas

pelos presentes. Colocou o Projeto de Lei em discussão e votação,
aprovado por unanimidade. E por fim reapresentou o Projeto de Resolução
nº 11/2013 que “Dispõe sobre alteração no Regimento Interno da Câmara
Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais” de autoria dos Vereadores
Marcone Rosa da Silva, Dary Piloto Coelho, Tarciso Correa de Oliveira,
Nilton Marques de Lima, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda e Gezio
Nunes de Oliveira. Após apresentação, o Vereador Marcos Pinheiro
solicitou cinco minutos para se reunir com os demais colegas, a solicitação
foi aceita. De volta à sala das Sessões, o Senhor Presidente colocou a
referida matéria em discussão, o Vereador Marcone explicou que a presente
matéria é para voltar o horário das Sessões da Câmara para as 12 horas,
porque também é de interesse do povo da zona rural estar participando.
Considerou também a distância que alguns Vereadores tem de percorrer
para vir as Sessões, exemplificou a Vereadora Nelia. Também a Vereadora
Nelia, se colocou solidaria ao Nobre Colega, respeitando a opinião popular.
Após discussão, colocou o Projeto de Resolução em votação, votou contra
o Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão. Foi aprovado pela maioria.
Seguindo com a pauta, passou-se às apresentações das proposições como
seguem: Conforme contido na pauta, o Pedido de Providência de autoria do
Vereador Gezio Nunes de Oliveira, foi retirado de pauta a seu pedido.
Fêz-se leitura dos dois Pedidos de Providência de autoria do Vereador
Tarciso Correa de Oliveira e co-autor Vereadora Nelia Eterna de Oliveira
Senra e Marcone Rosa da Silva solicitando “construir uma USB(Unidade
Básica de Saúde), na Vila do Distrito de Imbiruçu” e construir uma
USB(Unidade Básica de Saúde) na Vila do Distrito de Humaitã”, posto em
discussão, o autor Vereador Tarciso Correa de Oliveira, breviou
comentários, aquele que foi na Prestação de Contas lá Parquinho, já está
ciente do assunto. Estamos pleiteando duas Unidades, uma para Imbiruçu e
outra para Humaitá. Já tem 20% do valor na conta.Continuou dizendo que
convidou os colegas da região para assinar com ele por questão de justiça.
Em seguida a Vereadora Nelia Eterna agradeceu o Nobre Colega pela
oportunidade, visando também que os municípios precisam muito desta
benfeitoria, fica muito grata ao Prefeito e também ao Governo Federal.
Também o Vereador Marcone, demonstrou sua satisfação com Deus pela
oportunidade e por estar defendendo benfeitoria para o povo, teceu
agradecimentos ao autor pela oportunidade. Será uma obra de grande
relevância para o povo de Humaitá. Após discussão, colocou os dois

pedidos em votação, aprovados por unanimidade. Fez-se leitura do Pedido
de Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra,
solicitando “colocar guarda-mão na ponte do Córrego dos Leandros”, a
autora Vereadora Nelia muito bem explicou a necessidade deste guardamão para a ponte citada, porque da forma em que se encontra está muito
perigosa a passagem, disse ainda que dias atrás foi socorrido uma vítima,
graças a Deus não machucou ninguém. Agora com a melhoria nas estradas,
se faz necessário esta providência. Disse o Vereador Marcone fica a favor
da Nobre Colega, pois conhece a realidade, já oficiou ao Prefeito
manifestando sua preocupação com esta localidade. Após discussão,
colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes. Continuando, fezse leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcone Rosa
da Silva, solicitando “nivelar e restaurar o campo de futebol do Córrego
Alto Dourado, no Distrito de Roseiral”, o autor Vereador Marcone disse
que a presente solicitação atende os anseios de moradores local.
Considerou também que esporte é vida, ajuda os jovens, evitando assim
que infiltrem nas drogas. Após discussão, colocou o Pedido de Providência
em votação, aprovado por unanimidade. Conforme contido na pauta, o
autor Vereador Marcone Rosa da Silva retirou um pedido de sua autoria e
co-autor Vereador Tarciso Correa de Oliveira, Seguindo com a Pauta
passou-se a leitura dos dois pedidos de autoria do Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitando “alargar a estrada da Igreja do
Córrego Ponte Alta, que liga ao Córrego Beira Rio” e “providenciar
calçamento ou pavimentação asfáltica, com caixa para escoamento pluvial
em todo o trecho da Serra da Mata Fria ou nos trechos críticos”, o autor
Vereador Marcos Pinheiro, cumprimentou a todos dizendo que o Vereador
atua em todo município. Com relação ao primeiro pedido o alargamento da
referida estrada é muito necessário porque em alguns locais a estrada é
muito estreita, não dá para passar dois carros em sentidos opostos. E na
segunda solicitação vemos o anseios dos moradores que vem ao longo dos
tempos sofrendo com este problema. Disse o Vereador Marcone que
conhece a situação da localidade, de fato se faz necessário localidade.
Também tem um pedido de cascalhamento para esta localidadde, é
importante que se valorize obras daquela região, porque é localidade de
grande produção. Após discussão, colocou o pedido em votação, aprovado
pelos presentes. Prosseguindo com a pauta, fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão,

solicitando “fazer melhorias na rede pluvial da rua Olegário Maciel”, o
autor Vereador Marcus Brandão breviou comentários no sentido de tornar
claro sua solicitação, informando a todos que muitos bueiros desta rua se
encontram entupidos, não tendo como a água da chuva escoar, causando
sérios transtornos e prejuízos aos proprietários. Diante a situação, foi
procurado por vários comerciantes, solicitando providências urgentes, uma
vez que em alguns locais este problema já foram solucionados. Em seguida
o Vereador Marcos Pinheiro, parabenizou o autor pela iniciativa, uma vez
que trata de obra necessária para aliviar o clamor dos comerciantes desta
rua. Lembrou também da necessidade de olhar por toda a cidade. Após
discussão, colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes. De
acordo com o artigo 28 do Regimento Interno assumiu os trabalhos o VicePresidente, Vereador Gezio Nunes de Oliveira, fez a leitura dos dois
pedidos de providência de autoria do Vereador Washington Torres Hubner
de Medeiros solicitando “calçamento ou pavimentação asfáltica na chegada
do cemitério da Vila do Distrito de Ocidente” e “reformar o muro do
cemitério da Vila do Distrito de Ocidente”, o autor Vereador Washington
comentou os dois pedidos no intuito de torná-los transparente, são obras
pequenas, mas necessária. Disse que o Cemitério e o Cruzeiro de Ocidente
são patrimônios históricos, por isso se sentiu feliz em buscar melhorias.
Porque são patrimônios históricos a verba para recuperação do muro do
cemitério, foi por meio da Secretaria da Cultura. Em seguida o Vereador
Marcone parabenizou o autor pela feliz iniciativa, também já solicitou nesta
Casa benfeitoria para todos os cemitérios. Após discussão, colocaram os
dois pedidos em votação, aprovados por unanimidade. Retomou a Pauta o
Presidente Vereador Washington e não havendo nada mais a discutir,
informou que a próxima sessão será no dia 13 de novembro, às 12:00 horas,
de acordo com aprovação nesta sessão. Em seguida manifestou-se o
carinho aos aniversariantes, Vereadora Nelia e Vereador Washington.
Também o Vereador Marcone lembrou que dia 31 de outubro é o dia da
Dona de Casa, deixou seu abraço a todas. E não Havendo nada mais a
discutir encerrou-se às 21:15(vinte e uma hora e quinze minutos) sob a
proteção de Deus. E eu ___________________, 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 trinta dias do mês de outubro do ano dois mil e treze.

