ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (19ª) décima nona 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 novembro do
ano dois mil e treze, às 12:00 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, Paulo Antônio Alves e Tarciso
Correa de Oliveira. Não compareceu o Vereador Nilton Marques de Lima,
sua ausência foi justificada pelo Senhor Presidente. 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 1ª Carta
de Pedro, capítulo dois, versículos dezoito a vinte e hum, proclamado pelo
Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda. 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 as
apresentações dos Projetos sem discussões. Primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 51/2013 que “Dispõe sobre a Declaração de Utilidade
Pública do “Centro de Recuperação e Reintegração Social Jerusalém –
CRESJE” CNPJ sob o nº 14.297.700/0001-02 e dá outras providências” de
autoria do Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros. E primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 52/2013 que “Dispõe sobre a Declaração
de Utilidade Pública da “Associação de Amigos e Desportistas de RoseiralAADR” CNPJ sob o nº 06.141.990/0001-64, de autoria do Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros e co-autor Vereadores Marcus
Roberto Duarte Brandão e Nilton Marques de Lima. Após apresentações o
Vereador Dary Piloto Coelho solicitou do Senhor Presidente consultar o
plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar parecer e votar os dois
projetos ora apresentados, por serem de grande valia e necessidade.
Imediatamente a Presidência desta Casa, indagou a todos, obtendo resposta
unânime pela dispensa de parecer. Os mesmos voltarão em plenário no
momento oportuno. Seguindo com a pauta, apresentou-se o Projeto de Lei

nº 53/2013 que “Cria Medalha de Honra ao Mérito Poder Legislativo do
Município de Mutum e dá outras providências” de autoria do Vereador
Marcus Roberto Duarte Brandão, encaminhado para análise das Comissões
Permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 54/2013 que
“Dispõe sobre nova destinação de área situada no Bairro Parque Invejada
em Mutum – MG e dá outras providências” de autoria do vereador Gezio
Nunes de Oliveira e demais vereadores co-autores., após apresentação, a
Vereadora Nelia Eterna solicitou cinco minutos para discutir com os
colegas e, se, possível votar nesta sessão com dispensa de parecer. A
solicitação foi aceita. De volta à Sala das Sessões, viu-se que a presente
matéria será encaminhada para análise das Comissões. Continuando
passou-se a primeira apresentação do Projeto de Lei nº 55/2013 que
“Dispõe sobre a denominação de via pública no Loteamento Jardim da
Ponte, nesta cidade, e dá outras providências”, de autoria do Vereador
Gezio Nunes de Oliveira e co-autor Vereador Washington Torres Hubner
de Medeiros, após apresentação o Vereador Marcone Rosa da Silva,
solicitou ao Senhor Presidente consultar o plenário em sua soberania a
viabilidade de dispensar o Parecer na presente matéria e votá-la nesta
sessão. Após solicitação, o Senhor Presidente indagou o Plenário, todos
manifestaram favoráveis, a mesma voltará em plenário no momento
oportuno. Conforme pauta se inscreveu para usar a tribuna a senhora
Eunice Medeiros Costa, em breve explanação expôs o motivo de sua
presença nesta Casa, para apresentação de seu Projeto CRESJE - Centro de
Recuperação e Reintegração Social Jerusalém, é um projeto que vem ao
longo dos anos, sendo montado por ela mesmo, ou seja, desde 2008. A
Clínica será para recuperação de dependentes químicos, funcionamento
para atendimento particular, para todas as faixas etárias do sexo masculino,
por enquanto. Informou ainda que todo processo foi montado
minuciosamente e está dentro dos parâmetros legais. Em seguida o
Vereador Dary Piloto Coelho perguntou a senhora Eunice se o local
continuará sendo usado para festa. Respondeu que será alugado para ajudar
na manutenção da Clínica. Sua prioridade é a Clínica. Todos os Vereadores
manifestaram apoio e admiração com a Senhora Eunice pela grandeza e
nobreza de seu projeto, que servirá para resgatar os dependentes quimicos
para a vida. Concluiu o Senhor presidente agradecendo-a pela
apresentação de seu trabalho a esta Egrégia Casa. Deu seqüência à pauta
com a discussão e votação dos Projetos como seguem: Reapresentação 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.
Posto em discussão e segunda votação, aprovado por unanimidade.
Reapresentou os dois Projetos de Lei de nºs 51 e 52/2013, apresentados no
início desta sessão, com dispensa de parecer, colocou os dois projetos em
discussão e votação única, aprovados por unanimidade. Colocou o Projeto
de lei nº 55/2013, também apresentado no início desta sessão com dispensa
de parecer em primeira votação, aprovado por unanimidade. Seguindo com
a pauta passou-se a apresentação das proposições como seguem: Leu os
dois pedidos de providência de autoria do Vereador Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda, solicitando “providenciar junto aos Correios,
regularize o serviço de entrega de correspondência: -no Bairro Parque
Invejada: -Rua Vasco da Gama e demais do Bairro Cantinho do Céu onde
ainda não é realizado” e “providenciar cascalhamento para o morro que
inicia no cemitério de Roseiral e segue sentido Córrego Coador, com
construção rede pluvial (poço seco) e barragem de contenção”. O autor
Vereador Marcos Pinheiro no uso da palavra informou a todos que na
sessão do dia (13/11) treze de novembro) não pode estar presente porque
estava em tratamento de saúde, fez esforço para estar presente, mas não
puderam esperar, neste sentido pediu desculpa a todos munícipes. E com
relação às suas solicitações , no primeiro pedido disse que foi procurado
por pessoas das referidas localidades com reclamações de que não recebem
suas correspondências, são penalizadas com atraso, não acha justo, neste
sentido gostaria que o correio juntamente com o município, tomassem
providências. E, na segunda solicitação se faz necessário as providências.
Contou com o apoio dos colegas na aprovação. Oportunamente, disse que
esta Casa tem responsabilidade, acolheu a Senhora Rute Pires, que
intercedendo pelo seu esposo, no sentido de que o mesmo receba seu
pagamento atrasado, e disse que é questão de justiça o funcionário receber
seu salário, muitos ainda não receberam, cabe a nós interceder, reafirmou.
Somos conhecedores da intervenção judicial, e que os salários atrasados é
da administração anterior. Deixou seu pronunciamento em respeito aos
funcionários que ainda não receberam o mês de dezembro de 2012, contou
com o apoio dos colegas esperando que o Executivo Municipal tome as
providências necessárias. Em seguida o Vereador Marcone parabenizou o
Nobre Colega, e disse que nos distritos já estão providenciando a entrega

das correspondências, acha justo que na cidade também aconteça da
mesma forma. Espera também que Roseiral receba as benfeitorias. O
Vereador Marcus Brandão relembrou que na Legislatura anterior quando
foi Vereador, eles intercederam por benfeitorias na agencia do correio e
foram atendidos, espera que desta vez também aconteça. Hoje a
preocupação é com a entrega das correspondências. A Vereadora Nelia
parabenizou o autor, pela importância das solicitações. O Vereador Dary
Piloto, parabenizou o autor, e comentou fato acontecido com ele, onde
recebeu correspondência após vencimento. Solicitou do Lider do Governo
que interceda junto ao Executivo. Também o Vereador Gezio Nunes
parabenizou a iniciativa do autor, porque é preciso proporcionar
benfeitorias para o usuário. Não havendo nada mais a discutir, colocou os
dois pedidos de providência em votação, aprovados pelos presentes.
Seguindo com a pauta fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria da
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra solicitando “construir bueiro na
estrada principal que liga Barra do Imbiruçu ao Córrego Caracol, na
propriedade do Senhor Atílio Custódio; e “reformar o bueiro localizado no
Córrego Caracol, propriedade do saudoso Ataliba de Souza Barros, divisa
com João Batista de Oliveira e Dona Nair” a autora Vereadora Nelia, muito
bem explicou a necessidade das benfeitorias solicitadas, para o acesso das
pessoas, porque da forma em que se encontra está muito difícil. Os Nobres
Colega Marcone e Marcos Pinheiro manifestaram o apoio por serem
conhecedores da realidade. Após discussão colocou o pedido em votação,
aprovado por unanimidade. Fez-se leitura do Pedido de providência de
autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira e co-autor vereador Nilton
Marques de Lima solicitando “concluir a construção da farmácia de Minas
na Praça Dona Maricas”, o autor Vereador Tarciso no uso da palavra disse
que está solicitando a conclusão da farmácia Minas, que servirá para a
distribuição de medicamentos do SUS, muito em breve esta obra de grande
relevância será concluída. O Vereador Marcos Pinheiro parabenizou a
iniciativa do autor, fica feliz com a obra, por sinal em construção, agora o
Nobre colega está pedindo a conclusão. Após discussão o senhor Presidente
colocou o Pedido em Votação, aprovado pelos presentes. Fez-se leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira e
demais vereadores co-autores solicitando “construir UBS(Unidade Básica
de Saúde) Morada da Chácara, o autor Vereador Tarciso Correa,
mencionou a grandeza desta obra para nosso município, assim como nos

distritos de Imbiruçu, Humaitá e Centenário, o Córrego Morada da Chácara
também será contemplado. Não havendo nada mais a discutir, colocou o
pedido em votação, aprovado por unanimidade. Fêz-se leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva solicitando
“reformar o ginásio poliesportivo “Ariel Ambrósio”, localizado na sede do
Distrito de Roseiral”. O autor Vereador Marcone primeiramente rendeu
graças a Deus por mais uma oportunidade, e falou embasado no artigo 51
da Lei Orgânica Municipal, e com relação ao pedido, o referido Ginásio é o
maior do município, precisa de limpeza, e de uma pessoa para cuidar,
contou com os colegas e o Prefeito Municipal no sentido de atender a
população. O Vereador Marcos Pinheiro parabenizou o autor pela
iniciativa, lembrou também da importância de olhar pelo Poliesportivo da
Praça Dona Maricas. O Vereador Marcus Brandão, parabenizou o autor,
pela importância da solicitação, esporte é um dos pilares na constituição e
formação dos jovens. Muito bem lembrou o Nobre Colega, no que se refere
ao Poliesportivo da Praça Dona Maricas, já está na pauta do Prefeito. Não
havendo nada mais a discutir, colocou o Pedido de Providência em votação,
aprovado pelos presentes. Fêz-se leitura do Pedido de Providência de
autoria dos Vereadores Dary Piloto Coelho, Marcone Rosa da Silva, Paulo
Antonio Alves e Nilton Marques de Lima, solicitando “adquirir aparelho de
ultra-sonografia para realização de exames na Policlínica municipal, o
autor Vereador Dary Piloto Coelho disse que este é um pedido de em média
70%(setenta por cento) das mulheres de nosso município. Ele é conhecedor
da realidade porque carrega este povo para Manhuaçu. Sendo que um
aparelho deste fica em média no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais),
com certeza o raio X é muito importante, mas este aparelho, é muito mais.
Sugeriu ao Presidente e ao Líder do Governo fazer um enquete e priorizar
o mais importante. Considerou também a economia com o transporte. Com
a palavra o Vereador Marcone Rosa, lembrou que este aparelho não é
usado apenas para as mulheres grávidas, mas para detectar também outras
doenças. É necessário que tenha um profissional qualificado para manuseálo. O Vereador Marcos Pinheiro manifestou apoio ao Nobre Colega pela
grandeza do pedido, e visou também a necessidade de trazer para o
município uma Médica Ginecologista. Com a palavra o Senhor Presidente
informou que, a quantia devolvida aos Cofres seria para compra do lote,
mas como não foi possível, priorizou o Raio X para a população. O qual
está sendo adquirido com esta quantia, mas podemos continuar fazendo

economia para a compra do aparelho de ultra sonografia. Em seguida o
Vereador Marcos Pinheiro disse que o valor devolvido seja de fato para a
compra de aparelhos médicos, que também seja informado a esta Casa. O
Vereador Dary Piloto louvou a atitude do Nobre Colega e disse, é seu
primeiro mandato, mas o Executivo tem suas prioridades, compete a ele
direcionar sua prioridade. Respondeu o Vereador Marcos que entende, mas
que o Executivo use a verba em prol do município. O Vereador Gezio
Nunes, parabenizou o autor pela solicitação, também em seu mandato de
Presidente, devolveu uma quantia ao Cofre Público, que serviu para pagar
parte do terreno do Parque de Exposições. Ficou orgulhoso de ter
contribuído com o desenvolvimento do município. Também hoje se sente
feliz, porque o Presidente desta Casa está devolvendo verba que servirá
para aquisição do Aparelho de Raio X. Após discussão, colocou o pedido
em votação, aprovado por unanimidade. Fêz-se leitura do Pedido de
Providência de autoria do vereador Paulo Antonio Alves solicitando
“substituir a atual rede pluvial(manilhas 040) por (manilhas 060) ou a que
melhor atender, iniciando na Rua Dona Adir Coelho Viana, se estendendo
até a Rua Nagime Rachid, na Vila Norberto. Disse o autor Vereador Paulo
que os moradores da referida localidade, vem reclamando porque manilhas
040 não comportam o volume da água. O Vereador Marcos Pinheiro disse
que o problema existe, precisa ser solucionado. Oportunamente solicitou
oficiar a Copasa convidando para uma reunião urgente. Se ela fez
concessão de 30 anos, tem de prestar serviço de esgoto. E seu interesse ver
este contrato, e, se informar de quando a COPASA vai iniciar a obra.
Todos os Vereadores demonstraram sua preocupação com relação ao
desempenho da Copasa no município, parabenizaram o autor pela
preocupação com os moradores da Vila Norberto. Conforme palavras do
Vereador Gezio Nunes o Prefeito João Batista reuniu com o povo na igreja
onde ele se comprometeu em resolver as dificuldades, a situação já foi
muito pior. Após discussão, colocou o pedido de providência em votação,
aprovado pelos presentes. E por fim fez-se leitura da Moção de
Congratulação nº 12/2013 de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte
Brandão e demais vereadores co-autores, consignando congratulações com
a Igreja Casa de Oração Para Todas as Nações de Mutum pela
comemoração dos 26 anos de fundação em nossa cidade, completados em
agosto de 2013. O autor vereador Marcus Brandão disse muito bem que faz
parte desta história, por isso se sente emocionado. Agradeceu a todos os

Colegas que foram parceiros, assinando com ele na presente Moção. Fez
menção a pessoa de Dona Ilda que se encontra presente, missionária que dá
assistência na igreja. Também o Vereador Dary agradeceu ao Nobre Colega
pelo espaço, manifestando alegria.Os demais Vereadores Tarciso, Marcos
Pinheiro, Gezio Nunes, Marcone, Washington, Clóvis, Nelia,
demonstraram satisfação por participarem de um gesto nobre e merecedor
como esta Moção. Após explanação, Dona Ilda emocionada agradeceu a
todos pela manifestação carinhosa. Após discussão colocou a Moção em
votação, aprovada pelos presentes. Em seguida foi entregue cópia da
Moção e um Quadro para o Pastor Marcos. Esgotado os assuntos pautados,
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e informou que a
próxima Sessão será no dia (11/12/2013) onze de dezembro de 2013,
horário regimental. E, não havendo nada mais a tratar encerrou-se às
15:15(quinze horas e quinze) minutos 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 ser
assinada pelo senhor Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim
Teixeira Pinto, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano dois mil e
treze.

