ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (3ª) terceira 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 março do ano dois mil
e quatorze, às 12h15m, 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 Antonio 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 da palavra de Deus, tirada do Livro de
Eclesiástico, capítulo dezessete, versículo treze a dezesseis, proclamado
pelo Vereador Marcone Rosa da Silva. Após fez-se leitura da ata da Sessão
anterior, posta em discussão não havendo nada mais a acrescentar recebeu
aprovação dos presentes. O Senhor Presidente acolheu os presentes
desejando boas vindas e prosseguiu com a pauta, com a leitura dos
pareceres como seguem. Parecer nº 1/2014 da Comissão em Conjunto,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 4/2014, foi relator vereador
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda. Parecer nº 2/2014 da Comissão em
Conjunto, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 5/2014, foi relator
Vereador Dary Piloto Coelho e Parecer nº 3/2014, opinando pela aprovação
do Projeto de Lei nº 7/2014, foi relator Vereador Tarciso Correa de
Oliveira. Após leitura dos pareceres o senhor Presidente passou a
reapresentação dos projetos como seguem. Reapresentação 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.
Colocou a presente matéria em discussão, não havendo nada mais a
acrescentar, colocou o projeto em votação única, aprovado por
unanimidade. Reapresentação do “Projeto de Lei nº 5, de 10 de fevereiro de
2014, que” Concede isenção de IPTU para Loteamento Terra Nova, dando
outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência. Posto em discussão, em vista de não haver nada mais a

acrescentar, colocou o projeto em votação única aprovado pelos presentes,
e reapresentação do Projeto de Lei nº 7, de 20 de fevereiro de 2014 que
“Dispõe sobre viagem a serviço e a concessão de diárias aos servidores da
administração pública direta, dando outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, posto em discussão e votação
única, aprovado pelos presentes. Continuando com a pauta, passou-se às
discussões e votações das proposições como seguem. Fez-se leitura dos
dois pedidos de providência de autoria do Vereador Marcone Rosa da
Silva, solicitando “restaurar o bueiro localizado próximo à propriedade de
Jânio Dolivo, na zona rural do Distrito de Humaitá” e “Construir ponte de
cimento armado com guarda-mão, no Córrego do Vermelho, próximo à
igrejinha”, em discussão o autor Vereador Marcone primeiramente
agradeceu a Deus por mais esta oportunidade e disse que na primeira
solicitação o bueiro está localizado na estrada principal e se encontra
danificado, vem desde a gestão anterior sendo solicitado melhorias, sendo
que manilha 0100 resolve a situação. Continuou dizendo que é inadmissível
conviver com tal situação. Na segunda solicitação vimos que a situação é
conhecida por todos, vem arrastando ao longo dos anos. Conversando com
o Prefeito João Batista, ele propôs que se fizesse esse pedido, uma vez que
está pleiteando a referida construção. Em seguida o Vereador Marcos
Roberto Pinheiro, manifestou apoio ao Nobre Colega pela iniciativa e
preocupação com o município. Após discussão colocou os dois pedidos de
Providência em votação, aprovados por unanimidade. Fez-se leitura dos
dois pedidos de Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de
Oliveira Senra, solicitando “Construir ponte de cimento, em substituição ao
bueiro que quebrou no Córrego Novo Horizonte, distrito de Imbiruçu,
propriedade do Senhor José Ângelo “Dedé” e “reformar o bueiro localizado
na saída de Imbiruçu, sentido Vila Belmiro e colocar manilha 0100”, a
autora vereadora Nelia Eterna agradeceu a Deus pela oportunidade e disse
que na primeira solicitação a obra se faz necessário, sendo que, Novo
Horizonte é uma comunidade que pertence a Imbiruçu, muito distante, o
povo da comunidade esta com disposição para parceria. E, na segunda
solicitação trata de obra de relevante interesse e necessidade para o povo.
Está localizado no Córrego da Areia, e nesta localidade transitam
caminhões com adubo, transporte escolar e outros,encerrou contando com o
apoio dos Nobres Colegas. Após discussão, colocou os pedidos em
votação, aprovados por unanimidade. Seguindo, passou-se a leitura dos

dois Pedidos de Providência de autoria do vereador Tarciso Correa de
Oliveira e co-autor Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão, solicitando
“ que sejam instalados redutores de velocidade eletrônicos(Radares), na
MG 108, nas seguintes localidades: - próximo à Escola Municipal José
Cândido Ferreira em São Roque; - próximo ao trevo de acesso à Ocidente
e nos pontos mais necessários da serra que inicia em São Roque e segue
sentido Lajinha MG” e “fazer doação de área para a construção da Agência
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS” após leitura o autor
vereador Tarciso Correa de Oliveira explanou detalhadamente as duas
solicitações alencando a necessidade dos redutores de velocidade e ainda
informou que a filha do Doutor Timóteo doou a área para construção da
agência do INSS, o que será muito bom para o município. Seguindo o
Vereador Marcus Brandão agradeceu o nobre colega Tarciso pelo espaço
em estar assinando junto nas duas proposições, que são de grande
relevância e atende os anseios da sociedade. Disse do desconforto que são
os quebra molas para as ambulâncias transitarem com os doentes,
considerando ainda que estes danificam os veículos. Quanto a agência do
INSS é extremamente necessária para atender a demanda. Mutum dará um
grande passo. A Vereadora Nelia Eterna, parabenizou os autores face a
relevância das solicitações. O Vereador Marcos Pinheiro manifestou apoio
aos autores e falou que ao colocar os radares é necessário a retirada dos
quebra-molas. Quanto a agência a ser construída que seja feita com todas
as adaptações necessárias, com acessibilidade. Após discussão, colocou os
dois pedidos em votação, aprovados por unanimidade. Seguindo fez leitura
do Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte
Brandão e co-autor Vereador Tarciso Correa de Oliveira, solicitando “que
sejam instalados redutores de velocidade eletrônicos (Radares), entre o
trevo e a ponte na MG 108”, posto em discussão e 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
apresentou o Pedido de Providência de autoria do Vereador Washington
Torres Hubner de Medeiros e co-autor Vereador Marcus Roberto Duarte
Brandão, solicitando “construir creche na Vila do Distrito de Ocidente”, o
autor Vereador Washington explicou detalhadamente a presente solicitação
no intuito de alencar a importância da referida creche para as mães de
Ocidente que saem para a colheita do café. Este é um sonho que vem sendo
discutido ao longo dos anos, principalmente pelo Senhor Zezinho. O

Vereador Marcus Brandão também frisou a necessidade da referida creche,
uma vez que é sonho antigo dos moradores de Ocidente. Sempre na
colheita do café as crianças ficam desprotegidas. E assim, elas terão abrigo
e educação. Em seguida o Vereador Marcos Pinheiro parabenizou os
autores pela iniciativa frisando também a importância de que seja
construída creche em todos os distritos. A Vereadora Nelia Eterna
parabenizou os autores pela iniciativa, pela necessidade de que as crianças
sejam recolhidas, sobretudo nas localidades cafeeiras. O Vereador
Marcone, também teceu elogios aos colegas pela relevância da solicitação.
Em seguida o Vereador Tarciso Por mais uma vez lembrou que esta
construção é sonho antigo, relembrando a investidura do ex-vereador
Geraldo Florindo. Após longa discussão, colocou o pedido em votação,
aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Presidente Washington
retomou a pauta e apresentou o Pedido de Providência de autoria do
Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitando “instalar o
aparelho de Raio X adquirido para o Pronto Socorro Municipal”, informou
o autor Vereador Marcos Pinheiro que não adianta adquirir aparelho caro e
não ser instalado, ficar encaixotado, e as pessoas precisando, terem que sair
para fora para fazer RX, contou com o apoio dos colegas para que o mesmo
seja instalado o mais rápido possível. O Vereador Marcone Rosa da Silva,
parabenizou o autor pela iniciativa, e disse que o pedido para adquirir foi
de sua autoria e não sabia que o aparelho havia chegado. Chegou-se tem
que instalar. O Vereador Marcus Brandão disse ao Nobre colega autor, que
como Líder do Governo se informará com Prefeito e na próxima Sessão
trará informações. Disse a Vereadora Nelia que talvez não instalou por
questões de energia. Seguindo o Vereador Gezio Nunes disse que
acompanha de perto esta área da saúde, por ela passou uma secretária que
nunca veio a esta Casa. Oportunamente teceu elogios ao Secretário da
Cidade Osmar pelo relevante serviço que está prestando, e excelente
desempenho na sua função. Após longa discussão, colocou o pedido em
votação, aprovado por unanimidade. Prosseguindo fez-se leitura da Moção
de Aplausos nº 4/2014 com votos de aplausos com a Igreja Casa de Oração
para Todas as Nações de Mutum pela realização do 10º Kairós entre os dias
01 a 04 de março de 2014, em nossa cidade, de autoria de todos os
Vereadores. O Vereador Marcos Pinheiro se expressou muito bem em favor
do acontecimento e de seus benefícios para nossa cidade, foi uma feliz
iniciativa do Pastor Marcos. Na ocasião disse que ficou muito feliz com os

demais colegas por terem assinado com ele na presente moção. Deixou seu
reconhecimento ao Pastor Marcos respeitando aos demais pastores que
estavam presentes. Também os Vereadores Tarciso esteve presente e
louvou a iniciativa da Igreja Casa de Oração. O Vereador Dary Piloto
Coelho parabenizou o Pastor Marcos pela iniciativa, trata-se de uma pessoa
muito especial que tem um carinho muito grande. Disse o senhor
Presidente Washington que recebeu o convite, mas não pode estar presente.
Em seguida o Vereador Marcus Brandão, em nome da Igreja agradeceu a
Nobreza do Colega Marcos Pinheiro pela Moção, o objetivo do Kairós é
resgatar vidas, agradeceu aos demais colegas pelo apoio. Oportunamente
agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal, a todos que participaram e
espera que o 11º Kairós seja ainda melhor. Após discussão colocou a
Moção em votação, aprovada pelos presentes. Esgotados os assuntos
pautados o Vereador Marcus Brandão solicitou a palavra ao Senhor
Presidente e comunicou a todos que no Caderno 1 do Jornal Diário
Executivo de Minas Gerais de 01 de março de 2014, pagina 29, saiu a
publicação de que foi aprovado pela COPAM – Conselho Estadual de
Política Ambiental a transposição do Rio São Manoel, afirmou por mais
uma vez que não está dizendo que será iniciada a obra e sim já foi dado o
primeiro passo. O Vereador Tarciso disse que a obra é cara. O Vereador
Paulo disse que está acompanhando as publicações esta obra deveria ter
sido concluída em 2013, foi iniciada em 2012, mas não sabe se a verba já
foi liberada. Informou o Vereador Marcus Brandão, que iniciou em 2012,
mas o processo é longo. Em seguida o Vereador Dary Piloto disse que com
relação ao elogio que o nobre Colega fez ao Secretário Osmar, ele como
Vereador do governo, quando pede algo para os Secretários da Cidade, de
Obras e Educação, eles falam que vão fazer, mas, não fazem. Há
Vereadores que pedem hoje, amanhã já fazem. E com relação à educação
tem escola fechando o EJA a Secretária disse que não vai ter, ou vai abrir
não se sabe quando. Solicitou do Líder do Governo que intercedesse neste
sentido, porque tem muitos adultos querendo estudar. O Vereador Marcos
Pinheiro afirmou em suas palavras que todos devem acompanhar este
processo da educação. Informou ainda que teve notícias que colocaram
fogo numa ponte na Berica, solicitou providências urgentes, devido a
demanda. O Vereador Tarciso disse que com relação ao EJA, os alunos
matriculam mas não aparecem. Nelia informou que no Córrego dos
Leandros está funcionando com voluntários, pois o sonho de muitos é

aprender. Em Novo Horizonte tem 62 pessoas querendo o EJA, também há
demanda na Cachoeira Alta. Continuando o Vereador Tarciso perguntou se
o EJA é Estadual ou Federal. Respondeu o vereador Marcos Pinheiro que
isso não justifica, temos que acompanhar.
Em seguida o Vereador
Marcone Rosa da Silva solicitou do Líder do Governo que informasse ao
Prefeito João Batista seu agradecimento pelas Obras que foram iniciadas no
distrito de Humaitá, está ficando muito bom. Respondeu o Líder do
Governo Marcos Brandão que também se informará junto a Secretária da
Educação sobre o EJA. Em seguida o Presidente Washington sugeriu
oficiar a Secretária da Educação, para vir nesta Casa prestar informações
sobre a Secretaria. Não havendo nada mais a discutir o Senhor Presidente
informou que a próxima Sessão será no dia vinte e seis de março do ano
dois mil e quatorze, horário regimental. Encerrou-se às 14:05 (quatorze
horas 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 doze dias do mês de março do ano dois mil e quatorze.

