ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (1ª) Primeira Sessão ordinária do (2º) Segundo período da (2ª)
Segunda Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (12) doze dias do mês de fevereiro do ano dois
mil e quatorze, 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 do Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros e por mim Clóvis Viana –
Secretário. Pelo Livro de Presenças verificou o comparecimento dos
vereadores: Gezio Nunes de Oliveira, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda,
Marcus Roberto Duarte Brandão, Nélia Eterna de Oliveira Senra, Nilton
Marques de Lima, Paulo Antonio Alves, Tarciso Correa de Oliveira. O
Vereador Dary Piloto Coelho não compareceu, sua falta foi justificada
pelo Senhor Presidente, com o motivo de estar acompanhando sua esposa
gestante, ao médico em outra cidade. O Vereador Marcone Rosa da Silva
chegou após a tolerância, podendo participar apenas das discussões.
Comprovada a presença dos (9) nove vereadores no ato da chamada o
Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus. Antes
da leitura da palavra de Deus o Vereador Tarciso Correa solicitou um
minuto de silêncio pelo falecimento do funcionário público Edigar, em
acidente de trabalho. Em seguida fez-se a leitura da palavra de Deus, tirada
da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo um, versículo treze ao
dezesseis, proclamado pelo Vereador Paulo Antonio Alves. Após fez-se
leitura da ata da Sessão anterior, posta em discussão não havendo nada
mais a discutir recebeu aprovação dos presentes com direito ao voto. Antes
de dar seqüência aos assuntos pautados, o Senhor Presidente convidou a
todos a fazer uma breve reflexão dos trabalhos realizados no ano de 2013,
esperando que 2014 seja ainda melhor, pediu que todos empenhem para
isto. Dando seqüência à pauta passou as apresentações dos projetos, como
seguem: Primeira apresentação do projeto de Lei nº 3/2014 que
“Denominar-se-á Rua Camilo Ferreira, o logradouro público, rua sem
saída, conhecido como “Rua Esperança”, que inicia na Rua Bela Vista e
segue até o seu fim em direção ao 7 Bool no Morro Nossa Senhora
Aparecida, nesta cidade e dá outras providências” de autoria dos
Vereadores Dary Piloto Coelho, Marcus Roberto Duarte Brandão e Nilton
Marques de Lima, após apresentação o Vereador Tarciso Correa em vista
da urgência da presente matéria solicitou da Presidência desta Casa

consultar o plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o parecer e
votá-lo ainda nesta sessão. Após solicitação o senhor Presidente indagou ao
plenário, todos manifestaram a favor. O mesmo voltará em plenário no
momento oportuno. Continuando passou-se a primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 4/2014 que “Dispõe sobre a criação do segundo Núcleo
de Apoio à saúde da família no município de Mutum-MG – NASF 2, e dá
outras providências”, de autoria do Executivo municipal em regime de
urgência, encaminhado às Comissões Permanentes. Seguindo passou-se a
discussão e votação do Projeto Lei nº 3/2014, com dispensa de parecer,
posto em discussão, o autor Vereador Marcus Brandão muito bem defendeu
a presente matéria,
alencou que a pessoa de Camilo Ferreira, foi
merecedor de muito mais menções honrosas, pela sua atuação no
município, como pessoa e como liderança política e religiosa, mas foi
procurado pelo Pároco Padre Marcelino, solicitando que a presente rua
fosse denominada com o nome de Camilo porque ele sempre defendeu os
menos favorecidos e também nesta localidade será construída a torre da
Rádio Comunitária. Justificou-se que o autor Vereador Dary Piloto, não se
encontra presente, mas se empenhou muito para que se fizesse esta
homenagem ao Senhor Camilo Ferreira, pela sua característica em estender
a mão aos necessitados. Com certeza se Camilo pudesse escolher,
escolheria aquela localidade para proporcionar benefícios ao povo sofrido.
Continuou dizendo que se lembrar de Camilo é uma expressão unânime,
porque ele conseguiu fazer uma história de uma forma diferente. Em
seguida o Senhor Presidente enfatizou as palavras do autor que o levou a
ter outra visão da referida localidade. Também o Vereador Tarciso Correa
de Oliveira enfatizou a grandeza da pessoa de Camilo, tudo que fizer para
relembrar sua memória é pouco, diante do que ele representou para
sociedade mutuense. Naquela localidade já estão recebendo benfeitorias, já
fizeram rede de esgoto em breve chegará o calçamento. Após discussão
colocou o projeto em votação única, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Em seguida passou-se as discussões e votações das proposições
como seguem relacionadas. Fez-se leitura dos dois Pedidos de Providência
de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra solicitando
“realizar medição das terras pertencentes ao município, localizadas no
Distrito de Humaitá” e “construir faixa para pedestre na cidade nas
localidades citadas: Rua Otávio Amaral, em frente a delegacia, Rua Sete de
setembro em frente a Policlínica e em frente à Copasa, Praça Benedito

Valadares, em frente ao Armarinho Nossa Senhora da Penha e em frente ao
Prédio da Prefeitura. Justificou a autora Vereadora Nelia que as duas
solicitações são de extrema relevância e de grande importância. Na
primeira solicitação, disse que em Humaitá há muitas terras invadidas,
gostaria muito que o Prefeito tomasse as providências necessárias no
sentido de medir as terras não só de Humaitá, como nas demais localidades
onde há terras invadidas. E na segunda solicitação passando por estas
localidades, sentiu a necessidade das referidas faixas, para maior segurança
aos pedestres. Em seguida o Vereador marcos Pinheiro parabenizou a nobre
colega por ter especificado as ruas, uma vez que em 2013, também fez
pedido com o mesmo objetivo, lembrou que das necessidade da rua Artur
Lobato,em proporcionar o espaço para os cadeirantes, citou como
exemplo, a cidade de Caratinga Minas Gerais. Após discussão colocou os
dois pedidos em votação aprovados pelos presentes com direito ao voto.
Conforme constou na pauta, foram retirados 02 pedidos de providência de
autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva, 01 pedido de providência de
autoria dos vereadores Dary Piloto Coelho e Nilton Marques de Lima e 01
pedido de autoria dos vereadores Washington Torres Hubner de Medeiros,
Nilton Marques de Lima e Clóvis Viana, para a próxima sessão. Seguindo
com a pauta fez-se leitura do pedido de providência de autoria do Vereador
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitando “aterrar cabeça de ponte
localizada no Córrego Venda Azul, propriedade do Senhor Nelson Caldeira
Fonseca”. O autor vereador Marcos muito bem justificou a sua solicitação,
disse que ao transitar pela localidade, foi acionado por moradores visando
a necessidade desta melhoria para facilitar o acesso das pessoas que
transitam por esta localidade. Contou com o apoio dos colegas na
aprovação. Não havendo nada mais a discutir colocou o pedido em votação
aprovado pelos vereadores com direito ao voto. Seguindo com a pauta fezse leitura da Moção de Aplausos nº 1/2014 de autoria do Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda e co-autores Vereadores Marcone Rosa da
Silva e Paulo Antonio Alves, após apresentação o autor Vereador Marcos
Pinheiro, solicitou a inclusão dos distritos de Ocidente e Centenário, falou
também da importância da parceria de todos os Deputados para o
município, citou os nomes de Tiago Ulisses, Durval Ângelo e outros o que
importa não é a sigla partidária e sim que todos votem a favor de Mutum,
na moção citou o nome dos dois Deputados: Paulo Abi Ackel e Sebastião
Costa, seria injusto não mencionar o nome dos demais. Em seguida o

presidente Washington disse que recebeu e-mail informando que já foi feito
a licitação e já foi aprovada a empresa ganhadora. Após discussão colocou
a Moção em votação, aprovada pelos presentes com direito ao voto.
Seguindo fez leitura da Moção de Congratulação nº 2/2014 congratulando
com a equipe de profissionais mutuenses da Secretaria Municipal da Saúde,
que desenvolveram o Projeto “Renal + vida” pela premiação recebida
graças ao êxito do projeto. Após apresentação o autor Vereador Gezio
Nunes primeiramente acolheu os presentes, enfocando os policiais do Meio
Ambiente e manifestou sua satisfação em apresentar a presente Moção em
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela equipe da saúde e gostaria
que cada contemplado recebesse uma cópia da Moção. O Vereador Marcus
Brandão teceu elogios à iniciativa do autor, porque acompanhou de perto o
trabalho desenvolvido pela equipe, colaborou com palestras. É um projeto
muito bom voltado para aqueles, que fazem hemodiálise, vão três vezes a
Manhuaçu, outros estão na fila do implante. O Vereador Marcos Pinheiro
parabenizou o autor Vereador Gezio Nunes pela feliz iniciativa,
parabenizou todos profissionais capacitados, bem como todos os agentes da
saúde que fazem um excelente serviço com visitas nas casas. Espera que
futuramente Mutum seja contemplado com o equipamento de faze
hemodiálise e as pessoas não precisam ir até Manhuaçu. Também a
Vereadora Nelia Eterna parabenizou o Nobre Colega pela feliz iniciativa,
parabenizou a Equipe do Nasf que está atuando muito bem em todo
município. Oportunamente citou o nome da enfermeira Laureci, com quem
trabalhou, sendo a mesma uma excelente profissional. Após discussão
colocou a Moção em votação, aprovada pelos presentes com direito ao
voto. Continuando fez-se leitura da Moção de Congratulação nº 3/2014 de
autoria do Vereador Gezio Nunes de Oliveira e co-autor vereador Dary
Piloto Coelho congratulando com o policial militar Glaucio José Gabriel
Bahia pela sua promoção a Terceiro Sargento da Polícia Militar de Meio
Ambiente de Minas Gerais. O autor Vereador Gezio Nunes breviou
comentário, disse que contemplou o Policial Glaucio em vista de sua
trajetória policial em nossa cidade, externou seu reconhecimento pelos
serviços prestados em nossa cidade. Falou do trabalho feito na preservação
do canário da terra mencionou na segurança com os rios e outros.
Agradeceu ao agraciado pela dedicação e seriedade que exerce sua
profissão em prol de nossa querida Mutum. O Vereador Marcos Pinheiro
parabenizou o Sargento Glaucio e os demais policiais do meio ambiente

que fazem parte desta conceituada equipe, pela preocupação não só com
canário da terra, mas com os demais animais silvestres. Parabenizou toda
equipe e gostaria que Esta Casa desse o apoio aos policiais. Prosseguindo
o Vereador Marcus Brandão externou suas palavras de reconhecimento em
favor do homenageado, pelo seu trabalho desenvolvido em Mutum e pelo
seu caráter. Toda sua equipe, faz um excelente trabalho. Em seguida o
Vereador Marcone Rosa primeiramente agradeceu a Deus pela
oportunidade e sentiu-se feliz com equipe presente nesta Casa. O Vereador
Tarciso Correa de Oliveira parabenizou a iniciativa do autor e também o
agraciado pelos serviços prestados em todo o município. A vereadora Nelia
Eterna também teceu elogios ao autor e ao agraciado Glaucio com sua
equipe, se colocando à disposição. Após discussão o autor Vereador Gezio
Nunes de Oliveira solicitou que fosse encaminhado cópia para o
Comandante do Batalhão e a todos da equipe. Em seguida o Senhor
Presidente acolheu os Secretários presentes Sandra Guter e Cezar Tomé.
Colocou a Moção em votação, aprovada pelos presentes com direito ao
voto. Em seguida foi entregue o Certificado ao agraciado mediante
iniciativa do vereador autor da Moção Gezio Nunes de Oliveira. Com a
palavra o Senhor Glaucio agradeceu a Casa pela manifestação e
reconhecimento do seu trabalho, agradeceu o autor e co-autor, e aos
irmãos de farda. Enfim agradeceu a todos pela bondade e elogios
direcionados a sua pessoa. Emocionado encerrou sua fala agradecido a
Deus e a Casa pela manifestação carinhosa. Continuando com a pauta s
Senhor Presidente informou a todos que a partir desta data será obedecido
o horário regimental das Sessões da Câmara Municipal, obedecendo
apenas o limite de tolerância regimental. Com a permissão de todos o
policial Gilmar deixou uma mensagem ao companheiro Glaucio da leitura
do livro de Romanos. E não havendo nada mais a discutir, encerrou-se às
14h00 (quatorze horas) sob a proteção de Deus, com a chamada final,
presente todos relacionados no início desta sessão, informando que a
próxima sessão será no dia (26/02/2014) vinte e seis dias do mês de
fevereiro do ano dois mil e quatorze, horário regimental. 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 doze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e
quatorze.

