ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (18ª) décima oitava Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da
(1ª) primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Aos (13) treze dias do mês de novembro 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, sob a Presidência ado’c do
Vereador Gezio Nunes de Oliveira em vista da ausência do Presidente
Washington Torres Hubner de Medeiros, em viagem de interesse do
município, e por mim Nilton Marques de Lima – Secretário ado’c e VicePresidente Vereador Clóvis Viana. Após formada a Mesa Diretora, pelo
livro de presenças verificou o comparecimento dos vereadores: Clóvis
Viana, Dary Piloto Coelho, Marcone Rosa da Silva, Marcus Roberto
Duarte Brandão, Nélia Eterna de Oliveira Senra, Paulo Antônio Alves e
Tarciso Correa de Oliveira. Não compareceu o Vereador Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda, que teve sua ausência justificada. Comprovada a
presença dos (09) nove vereadores no ato da chamada o Senhor Presidente
declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a leitura do Livro de
Daniel, capítulo dois, versículo dezenove a vinte e três, proclamado pelo
Vereador Paulo Antonio Alves. Leu em seguida a Ata da Sessão anterior,
posta em discussão, em vista de não haver 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, como
seguem: Parecer nº 11/2013, opinando pela a provação do Projeto de Lei nº
39/2013, foi Relator Vereador Paulo Antonio Alves. Parecer nº 12/2013,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 40/2013, foi Relator
Vereador Clóvis Viana. Parecer nº 13/2013, opinando pela aprovação do
Projeto de Lei nº 41/2013, foi Relatora Vereadora Nelia Eterna de Oliveira
Senra. Continuando, fez-se leitura do Parecer nº 14/2013, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei nº 42/2013, foi Relator a Vereador Paulo
Antonio Alves. Parecer nº 15/2013, opinando pela aprovação do Projeto de
Lei nº 43/2013, foi Relator Vereador Clóvis Viana. E Parecer nº 16/2013,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 44/2013, foi Relatora
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra. Passou-se a leitura dos pareceres
da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas como seguem:
Parecer nº 13/2013, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 39/2013,

foi relator o Vereador Marcone Rosa da Silva. Parecer nº 14/2013,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 40/2013, foi Relator o
Vereador Tarciso Correa de oliveira. Parecer nº 15/2013, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei nº 41/2013, foi Relator o Vereador Nilton
Marques de Lima. Parecer nº 16/2013, opinando pela aprovação do Projeto
de Lei nº 42/2013, foi Relator o Vereador Marcone Rosa da Silva. Parecer
nº 17/2013, opinando pela aprovação do projeto de Lei nº 43/2013, foi
relator o Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Parecer nº 18/2013,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 44/2013, foi Relator o
Vereador Nilton Marques de Lima.Continuando apresentou os Pareceres da
Comissão de Serviços Públicos Municipais, como seguem: Parecer nº
11/2013, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 39/2013, foi Relator
o Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão. Parecer nº 12/2013, opinando
pela aprovação do Projeto de Lei nº 40/2013, foi Relator o Vereador Paulo
Antonio Alves. Parecer nº 13/2013, opinando pela aprovação do Projeto de
Lei nº 41/2013, foi Relator o Vereador Dary Piloto Coelho. Parecer nº
14/2013, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 42/2013, foi Relator
o Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão. Parecer nº 15/2013, opinando
pela aprovação do Projeto de Lei nº 43/2013, foi Relator o Vereador Paulo
Antonio Alves e Parecer nº 16/2013, opinando pela aprovação do Projeto
de Lei nº 44/2013, foi Relator o Vereador Dary Piloto Coelho. Dando
seqüência à Pauta Passou-se às apresentações sem discussão das
proposições, como seguem: Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
45/2013 que “Cria Serviço Municipal de Vigilância Sanitária e dá outras
providências...” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado às Comissões. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
46/2013 que “Institui o Código Sanitário Municipal, e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado para a apreciação das Comissões. Primeira apresentação do
Projeto de Lei Complementar nº 47/2013 que “Cria Taxa de Vigilância
Sanitária, e dá outras providências...” de autoria do Executivo Municipal
em regime de urgência, encaminhado às Comissões Permanentes. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 48/2013 que “Disciplina sobre a criação
de novos cargos para o abrigo institucional denominada “Casa Lar –
Abraços de Paz”, no município de Mutum (MG), e autoriza o poder
Executivo Municipal a abrir crédito especial correlato, dando outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,

encaminhado às Comissões Permanentes. Continuando apresentou o
Projeto de Lei nº 49/2013 que “Amplia cargos já existentes na Estrutura
Organizacional da Prefeitura Municipal de Mutum, de acordo com a Lei nº
691/2010, dando outras providências...” de autoria do Executivo Municipal
em regime de urgência, encaminhado às Comissões Permanentes. E, por
fim apresentou o Projeto de Lei nº 050/2013 que “Cria Departamentos
junto à Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de
Agricultura, Indústria e Comércio, nos termos da Lei Complementar nº
684/2010, e dá outras providências.” de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência. Após apresentação, o Vereador Marcus Brandão
solicitou do Senhor presidente consultar o Plenário em sua soberania a
possibilidade de dispensar o parecer e votar a presente matéria nesta sessão,
em razão de sua urgência. Após solicitação o Senhor Presidente indagou ao
Assessor desta Casa Doutor Itamar se a presente matéria se encontra dentro
dos parâmetros legais, respondeu que sim. Imediatamente o Senhor
Presidente indagou ao Plenário, o Vereador Paulo Antonio Alves opinou
por estudar a matéria, os demais Vereadores opinaram pela dispensa de
parecer uma vez que trata de matéria necessária. Em seguida o Vereador
Dary Piloto Coelho, na condição de Líder de Bancada, solicitou cinco
minutos para sanar possíveis duvidas existente na presente matéria,
atendendo também ao Nobre Colega Paulo que não tem conhecimento na
íntegra do Projeto de Lei. O Senhor Presidente explicou que,
primeiramente ouvirá o Secretário da Cultura, prestando informações do
referido Projeto de lei. De acordo com a Pauta, a palavra foi dada ao
Senhor Aécio Flávio Perim, o mesmo expôs o objetivo de sua presença
nesta sessão, que é apresentar o projeto que está sendo montado para a
coleta adequada do lixo. Entregou alguns exemplares da Cartilha Lixo não
existe, posteriormente será distribuída para todos. Disse também que este
projeto não é seu, nem do Prefeito, é um Projeto da sociedade mutuense,
motivo pelo qual a importância de todos abraçarem a causa. Após
explanação, o senhor Presidente agradeceu o empenho do senhor Aécio,
deu seqüência passando a palavra para o Secretário Municipal da Cultura,
Senhor Cezar José Pires da Luz, o mesmo saudou os presentes e justificou
a necessidade da aprovação do Projeto de Lei nº 50/2013, servirá para
contratação do Maestro, para dar seqüência no trabalho já iniciado na
Banda de Música, e em breves palavras expôs a importância do mesmo
para nosso município, na questão de desenvolver os talentos. Após palavras

do Secretario da Cultura, o Senhor Presidente concedeu cinco minutos para
os Vereadores. De volta à Sala das Sessões, o Vereador Paulo disse que
pode dar prosseguimento nos trabalhos, também está apto para votar. O
Senhor Presidente informou que o mesmo voltará no momento oportuno.
Passou-se a discussão e votação dos Projetos pautados, como seguem:
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, tendo em vista não haver nada mais a
discutir, colocou-o em segunda votação, aprovado pelos presentes.
Reapresentação o 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
segunda votação, aprovado por unanimidade. Reapresentação do Projeto de
lei nº 37/2013 que “Dispõe sobre a denominação de via pública 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, o autor Vereador Tarciso Correa,
explanou comentários no intuito de dar ênfase às pessoas homenageadas
que foram Senhor José Medina Parente e Rua Marinho Felipe Moreira,
merecedores deste gesto aplausivo. Após discussão, colocou o projeto em
segunda votação, aprovado pelos presentes. Seguindo, passou a
reapresentação do Projeto de Lei nº 39/2013 que “Denominar-se-á Rua
Elson Rodrigues Costa o logradouro público, que inicia no entroncamento
com a Avenida Raul Fonseca e da acesso ao CIS Caparaó, localizado na
Vila São Geraldo, nesta cidade, e da outras providências” de autoria do
Vereador Gezio Nunes de Oliveira em regime de urgência. Posto em
discussão, em vista de não haver nada mais a discutir, colocou-o em
votação única, aprovado por unanimidade. Reapresentou o 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”, de autoria
do Executivo Municipal em regime de urgência, não havendo nada mais a
discutir, recebeu aprovação unânime em sua votação única. Continuando
reapresentou o 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, posto em discussão, tendo em vista não haver nada

mais a discutir colocou-o em votação única, aprovado pelos presentes.
Reapresentou o 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, posto em discussão, e, em primeira
votação, aprovado pelos presentes. Passou-se a reapresentação do Projeto
de Lei nº 43/2013 que “Dispõe sobre a instituição e regulamentação do
Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M da industria 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. Foi objeto de 04 emendas.
Emenda 1/2013 – Aditiva, 2/2013-Modificativa e 3//2013 de Redação, de
autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Emenda nº 1/2013Supressiva de autoria da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Após
apresentação das emendas, colocou-as em discussão, não havendo nada
mais a discutir colocou-as em votação, aprovadas pelos presentes. Após
aprovação, o Vereador Marcus Brandão, teceu elogios aos vereadores, pelo
estudo nas comissões, onde tem demonstrado eficiência e seriedade, e
também aos funcionários desta Casa por compartilhar destes estudos em
comissão. Em seguida colocou o Projeto de Lei em discussão e votação,
aprovado por unanimidade. Reapresentou o 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. Após reapresentação, colocou o
Projeto em discussão e votação Única, aprovado por unanimidade. E por
fim reapresentou o Projeto de Lei nº 50/2013 com dispensa de parecer no
início desta sessão. Posto em discussão e votação única, aprovado por
unanimidade. Continuando com a pauta passou-se à discussão e votação
das proposições como seguem: Fez-se leitura do Pedido de Providência de
autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva e co-autor Vereador Tarciso
Correa de Oliveira solicitando “construção de uma ponte na propriedade do
Senhor Antonio Mendes, no Córrego São José, distrito de Humaitá”. O
autor Vereador Marcone, primeiramente agradeceu a Deus por mais esta
oportunidade, e com relação ao pedido, trata-se de região produtiva, de
difícil acesso, portanto a execução se faz necessário. Após discussão
colocou o Pedido em votação, aprovado pelos presentes. Fez-se leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcone e demais

Vereadores co-autores, solicitando “adquirir novo aparelho de Raio X para
o Pronto Socorro Municipal”, o autor Vereador Marcone explicou que
protocolou este pedido na assessoria, mas quis a participação de todos os
colegas. O aparelho de Raio X existente é muito defasado, não tendo um
resultado de qualidade para os 27 mil habitantes. O Vereador Marcus
Brandão, fez jus as palavras do Nobre Colega Marcone, pois de fato o
aparelho está defasado, é preciso adquirir outro com urgência para um bom
atendimento a população. O Vereador Tarciso Correa lembrou que o
aparelho existente foi adquirido no pleito do Prefeito Osórinho, já passaram
tanto tempo, e não tomaram providências. Acredita que o Executivo
Municipal tomará as providências necessárias. Disse a Vereadora Nelia que
de fato se faz necessário a aquisição de um novo aparelho, mas que fosse
adquirido um aparelho profissional, montado para o raio x sair com lauto.
Após longa discussão, colocou o pedido de providência em votação,
aprovado pelos presentes. Seguindo, fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira e Nelia
Eterna de Oliveira Senra, solicitando “instalar cobertura e reformar a
quadra de esporte do Núcleo Escola Municipal “José Cândido Ferreira”, no
Córrego São Roque”o autor Vereador Tarciso muito bem explicou a
necessidade desta solicitação e as razões da parceria com a Nobre Colega.
A Vereadora Nelia disse que é conhecedora da realidade, também foi
procurada pelas mesmas razões, e em parceria espera que a obra seja
executada pelo Prefeito João Batista. Em seguida o Vereador Marcus
Brandão, disse que a comunidade de São Roque é muito desportista, as
benfeitorias com certeza serão muito válidas. Não havendo nada mais a
discutir, colocou o Pedido em votação, aprovado pelos presentes. Fez-se
leitura de dois pedidos de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte
Brandão, solicitando “limpar com retro escavadeira e caminhão, área
próximo ao antigo lixão na estrada principal sentido Córrego Barra Longa”
e “construir bueiro(boca de lobo): na rua Alfredo Miranda, ao lado da
residência de número 140 e no final da rua 15 de novembro, entre as
residências de nºs 250 e 226”. O autor Vereador Marcus Brandão breviou
comentários na defesa de suas solicitações. No primeiro pedido reza a
retirada do lixo, daquela localidade onde as pessoas eram acostumadas a
jogar. Mesmo depois da retirada do lixão, muitas pessoas ainda jogam, só
que estão correndo um sério risco de entupir o tubulão podendo a água
escoar pela estrada, causando sérios transtornos. Considerando também o

mal cheiro. Na segunda solicitação, disse que foi procurado pelos
moradores da localidade, solicitando providências. Com certeza o
Executivo Municipal tomará as providências cabíveis. 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 “reformar ponte de madeira ou construir de
cimento a ponte localizada no Córrego Boa Esperança que liga ao Córrego
da Areia, propriedade do saudoso Carlindo Padre, Olaci de Paula e Ataídes
Martins” , a autora Vereadora Nelia Eterna disse que por esta ponte passa
caminhões, transporte escolar, carros menores e outros, já aconteceu
acidente. Oportunamente solicitou do Lider do Governo, prestar
informações ao Chefe do Executivo. Posto em votação, aprovado por
unanimidade. Continuando com a pauta fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Paulo Antonio Alves, solicitando
“calçamento ou pavimentação asfáltica, no final da Rua Gumercino
Ribeiro, até a porteira, bem como pavimentação da Rua C, conhecida como
Rua do Cruzeiro”, o autor Vereador Paulo explicou para todos que esta rua
dá acesso ao cruzeiro, que é local de peregrinação religiosa, quando chove
o barro escoa para o calçamento, causando sérios transtornos. Posto em
votação, aprovado por unanimidade. E por fim fez-se leitura do Pedido de
providência de autoria do Vereador Nilton Marques de Lima e co-autor
Vereador Dary Piloto Coelho, solicitando “ regular o estacionamento de
veículos para somente um lado da via, na Rua Dom Cavati iniciando no
PSF Cantinho do Ceu se estendendo até o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais”, o autor Vereador Nilton muito bem explicou a importância de sua
solicitação, sobretudo para facilitar a locomoção dos veículos. Também o
co-autor Vereador Dary Piloto disse que o povo de Lajinha passa
diariamente por esta localidade, reclamam as dificuldades. Após discussão,
colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado por unanimidade.
Esgotado os assuntos pautados, O Presidente da Comissão de Justiça e
Redação Vereador Clovis Viana e o Presidente da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas Vereador Tarciso Correa de Oliveira,
marcou reunião das Comissões para o dia 18 de novembro às 14:00
(quatorze) horas. Em seguida o Senhor Presidente informou que a próxima
sessão será no dia 27 de novembro, horário regimental. E não havendo
nada mais a discutir, encerrou-se às 14:30(quatorze horas e trinta minutos)
sob a proteção de Deus, com a chamada final, presente todos relacionados

no início desta sessão. E, eu, Nilton Marques de Lima, 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 treze dias do mês de novembro do ano dois mil e treze.

