ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (7ª) Sétima Sessão ordinária do (2º) segundo período da (2ª)
segunda Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (14) quatorze dias do mês de maio 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 Torrres 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, Nélia Eterna de Oliveira
Senra, Nilton Marques de Lima, Paulo Antonio Alves e Tarciso Correa de
Oliveira. Não compareceu o Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão,
que teve sua ausência justificada pela Presidência desta Casa. 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 Bíblica
tirada da Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo doze, versículo
quatorze a quinze, proclamado pelo Vereador Tarciso Correa de Oliveira.
Leu em seguida a ata da Sessão anterior, posta em discussão, tendo em
vista não haver nada mais a discutir colocou-a em votação, aprovada por
unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente acolheu com boas vindas os
visitantes, enfocando a importância d presença de todos. Deu seqüência à
Pauta com a leitura das correspondências como seguem: Ofício nº 23/2014
de autoria do Executivo Municipal requerendo devolução do Projeto de Lei
nº 12/2014 que “Amplia Cargos já existentes na Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal” e convite do CAP’S, para uma passeata que
acontecerá no dia 16 de maio de dois mil e quatorze em comemoração ao
dia Internacional da Luta Antimanicomial. Em seguida fez-se leitura do
Parecer nº 4/2014 da Comissão em Conjunto opinando pela aprovação do
Projeto de Lei nº 10/2014, foi relator Vereador Dary Piloto Coelho.
Prosseguindo com a pauta passou-se às apresentações sem discussão dos
Projetos de lei como seguem. Primeira apresentação do projeto de Lei nº 14
de 30 de abril de 2014 que “Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da
Lei Orçamentária do município de Mutum referente ao exercício de 2015 e
dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal. O Senhor
Presidente com base no artigo 221 e seus parágrafos encaminharam a
presente matéria para apreciação da Comissão de Finanças, Orçamento e

tomada de Contas, para até o dia 30 de junho exaurir parecer e devolver à
sua origem. Seguindo passou a apresentação do Projeto de Lei nº 15/2014
que “Dispõe, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal, § 7º do art.
88 da Lei Orgânica Municipal, sobre a revisão geral da remuneração dos
Servidores da Câmara Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências” de autoria da Mesa Diretora em regime de urgência,
após apresentação o Vereador Tarciso Correa de Oliveira, mediante
legalidade da matéria e pela sua urgência, solicitou do Senhor Presidente
consultar o plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o parecer
e votá-lo nesta sessão em virtude de sua urgência e necessidade. Após
solicitação o Senhor Presidente consultou o Plenário, todos manifestaram a
favor da solicitação, a presente matéria voltará em plenário no momento
oportuno. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 16/2014 que “Dispõe
sobre a Declaração de Utilidade Publica da “Associação dos Produtores
Rurais da Região de Imbiruçu – APRIM” CNPJ sob o nº 03.826.961/000148 e dá outras providências” de autoria do Vereador Nilton Marques de
Lima, após apresentação o Vereador Marcone Rosa da Silva, solicitou da
Presidência desta Casa consultar o Plenário em sua soberania a viabilidade
de dispensar o parecer na presente matéria e aprová-lo nesta sessão. Após
solicitação, o Senhor Presidente consultou o plenário, todos manifestaram
favorável, o mesmo voltará em plenário no momento oportuno.
Continuando passou-se a apresentação do Projeto de Lei nº 17/2014 que
“Institui a Semana de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata no
Município de Mutum” e Projeto de Lei nº 18/2014 que “Dispõe sobre a
prestação de serviços aos usuários do Sistema de Saúde no Município de
Mutum e dá outras providências” ambos de autoria do Vereador Marcone
Rosa da Silva e co-autor vereadores Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda e
Paulo Antonio Alves. Após apresentações o Vereador Dary Piloto indagou
ao Assessor Doutor Itamar se os dois projetos juridicamente estão corretos.
Obteve resposta que sim. Mediante afirmativa solicitou do Senhor
Presidente consultar o Plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar
o parecer nos dois projetos e colocá-los a tramitar em caráter de
emergência. Em atenção à solicitação, o Senhor Presidente indagou o
Plenário, todos manifestaram favoráveis às solicitações, o mesmo voltará
em plenário no momento oportuno. Prosseguindo com a Pauta o Senhor
Presidente reapresentou o Projeto de Lei nº 10/2014 que “Concede
gratificação de produtividade por desempenho Operacional aos Servidores

Titulares do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas Leves e Pesadas ou
de contrato temporário por excepcional interesse público para o exercício
de função equivalente, e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência, foi objeto de uma Emenda Modificativa
de autoria do Vereador Dary Piloto Coelho e demais membros da Comissão
em Conjunto, assinaram de apoio. Posto em discussão, o Vereador Dary
Piloto Coelho justificou que foi falado no barracão por um amigo vereador,
no SETOP que ele era o culpado do projeto não ter sido votado, foi uma
brincadeira, mas isso não foi verdade, era preciso estudar o projeto,
mediante estudo viu que era necessário uma emenda para beneficiá-los
ainda mais. O Vereador Clóvis Viana confirmou para os demais colegas
que foi ele quem fez o comentário em tom de brincadeira. Em seguida o
Vereador Gezio Nunes de Oliveira saudou a todos e disse que também faz
parte desta equipe de patroleiros, exerceu durante muito tempo esta
profissão na qual se aposentou, sabe o quanto esta classe é sofrida.
Parabenizou o Prefeito pela feliz iniciativa em confeccionar a presente
matéria, se sente realizado por estar votando neste projeto. O nobre colega
Vereador Dary foi feliz ao confeccionar a referida emenda, muitas das
vezes nós vereadores somos apedrejados. Teve a oportunidade de ouvir
uma funcionária dizer que os vereadores deixaram de votar lei que
beneficiariam os estudantes que fazem faculdade fora. Ele respondeu para
esta pessoa que a Câmara jamais deixou de beneficiar qualquer classe, as
leis são feitas e aprovadas, mas precisa ver se tem orçamento para executála. O Vereador Dary Piloto como Líder do Governo, solicitou novamente a
palavra e disse aos patroleiros que ele e o Colega Vereador Gezio vêm ao
longo dos anos manifestando em favor desta classe, porque conhece as
necessidades, também parabenizou o Prefeito João Batista pela feliz
iniciativa. Quanto às colocações do Nobre Colega Gezio, ele foi idealizador
da emenda na Lei Orçamentária que iria beneficiar os estudantes, diante do
fato ocorrido gostaria muito que a referida pessoa viesse a esta Casa para se
explicar em plenário. Em seguida o Vereador Marcos Pinheiro de Lacerda
se manifestou em prol do Projeto que visa beneficiar os patroleiros,
oportunamente parabenizou o Prefeito pela iniciativa e os Vereadores que
não mediram esforços para aprova-lo. E direcionou ao Nobre Colega
Vereador Gezio, às vezes esta funcionária falou sem saber que foi aprovado
a emenda na LDO, cabe também se informar com o Executivo se tem
verba disponível, aqui nesta Casa defendemos os direitos dos munícipes e

prestar esclarecimentos com a verdade. Colocou-se solidário com o Nobre
Colega Vereador Gezio e Vereador Dary Piloto, e disse que defende esta
Casa de Leis, é parceiro dos Colegas. Continuando o Vereador Tarciso
Correa de Oliveira, disse foi muito questionado pelas pessoas o porque não
havia sido votado o referido projeto, esclareceu que houve investidura dos
Vereadores e do Prefeito Municipal. Demonstrou satisfação por estar
votando nesta matéria. Também a Vereadora Nelia Eterna externou seu
reconhecimento a classe dos patroleiros parabenizando-os pelos serviços
prestados sobretudo pela recuperação das estradas compreendendo o
trecho de Imbiruçu a Humaitá que ficou muito bom. O Presidente Vereador
Washington parabenizou a classe dos patroleiros na pessoa dos três
presentes no plenário, e disse que esta Casa não tem problema para
aprovar projeto deste porte. Na seqüência o Vereador Dary disse que esta
Casa tem quarenta e cinco dias para tramitar os projetos e este foi aprovado
com trinta e cinco dias, portanto antes do prazo previsto, foi esclarecimento
mediante fala da vereadora Nelia Eterna. Após discussão colocou a
Emenda Modificativa nº 1/14 e o projeto de Lei em votação única,
aprovados por unanimidade. Seguindo retomou o Projeto de Lei nº 15/2014
apresentado no início desta sessão com dispensa de parecer, posto em
discussão e votação única, aprovado por unanimidade. Retomou o Projeto
de Lei nº 16/2014 apresentado anteriormente com dispensa de parecer,
posto em discussão, em vista de não haver nada mais a discutir, colocou-o
em votação única, aprovado pelos presentes. Na seqüência retomou o
Projeto de Lei nº 17/2014 com dispensa de parecer, posto em discussão, o
autor Vereador Marcone disse que confeccionou o Projeto pensando na
saúde de todo povo mutuense, precisamente na prevenção do câncer de
próstata, que atinge os homens acima quarenta anos e leva a morte. Posto
em discussão e votação única, recebeu aprovação dos presentes. E por fim
retomou o Projeto de Lei nº 018/2014 com dispensa de parecer. O autor
Vereador Marcone Rosa da Silva frisou muito bem que este projeto visa a
saúde com mais dignidade, onde as pessoas deverão ser chamadas pelo
nome, e nem serem esquecidas. Posto em votação, tendo em vista não
haver nada mais a discutir, colocou em votação única, aprovado por
unanimidade. Continuando com a pauta, passou a leitura do Requerimento
nº 4/2014 de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra
requerendo “listagem contendo a relação de todos os automóveis
terceirizados que são utilizados nas Secretarias da Saúde e Educação”, a

autora Vereadora Nelia disse que foi questionada sobre a questão de
quantos carros terceirizados existem na saúde e também na educação, não
tendo respostas, posteriormente estará se informando em outras Secretarias
também. O Vereador Marcos Pinheiro parabenizou a autora e gostaria de
obter informações também. Também o Vereador Dary Piloto Coelho
parabenizou a autora e acrescentou na solicitação o Cis Caparaó. Após
discussão, colocou o requerimento em votação, aprovado pelos presentes.
Fez leitura dos dois pedidos de providência de autoria do Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitando “limpar os bueiros boca de lobo
das localidades a seguir: ruas do Bairro Capitão Fonseca: Ruas José
Martins, Quintino Bocaiuva, Coronel Brandão, Sete de Setembro,
Claurentino Teixeira e Avenida São Manoel” e “construir calçada para
pedestres na Avenida São Manoel, paralela ao campo de futebol”, o autor
Vereador Marcos Pinheiro disse que são duas solicitações de extrema
importância e necessidade para o povo. Com relação à boca de lobo, nas
ruas citadas são de extrema necessidade, não quis dizer que nas outras ruas
também não sejam importantes e tenha necessidade. No ano passado foi
solicitado para a rua Olegário Maciel, próximo ao Líncoln fizeram acesso
para cadeirantes e jogaram os entulhos dentro do bueiro isso é
inadmissível. O Vereador Dary Piloto confirmou a veracidade do Nobre
Colega porque também foi procurado. A empresa que fez foi terceirizada.
O Vereador Marcone Rosa também parabenizou o autor pela iniciativa e
disse que este problema se arrasta por todo o município. O Vereador Paulo,
disse que na Avenida São Manoel já foi solicitado, é preciso trocar as
manilhas. Após discussão colocou os dois pedidos em votação, aprovados
pelos presentes. E por fim fez-se leitura da Moção de Congratulação nº
7/2014 de autoria do Vereador Paulo Antonio Alves e demais Vereadores
co-autores, congratulando com o Senhor Vicente de Paula Siqueira e
família em reconhecimento pelos quarenta anos de existência do Bar e
Restaurante Beira Rio em nossa cidade. O autor Vereador Paulo muito bem
explicou que fez esta Moção com a maior satisfação, por que se sente a
vontade para manifestar sua alegria, este é um local onde se sente a vontade
para frequentar . Em seguida os demais Vereadores Marcos Pinheiro, Dary
Piloto, Marcone Rosa, Gezio Nunes, Nélia Eterna, Nilton Marques, Tarciso
Correa e Washington Torres, agradeceram o autor pelo espaço e pela
grandeza da Moção. Reconheceram publicamente a pessoas do casal
Vicente e Eliza, pessoas batalhadoras, honestas, de uma índole invejável,

portanto merecedoras do reconhecimento desta Casa Legislativa.
Consideraram ainda que o Bar Beira Rio é referência em várias localidades.
É motivo de orgulho para todos aprovar e homenagear esta família, que
muito bem conquistou a todos e proporcionaram as pessoas que
trabalharam e trabalham com eles um exímio reconhecimento, como
referência o Divino. Após discussão, colocou a Moção em votação,
aprovada pelos presentes. Esgotado os assuntos pautados, o Vereador
Nilton agradeceu os moradores de Imbiruçu que se encontravam presente
nesta sessão e os demais colegas por terem votado no Projeto de Lei
16/2014 com dispensa de parecer. Não havendo nada mais a discutir,
encerrou-se às 14:00 (quatorze horas) sob a proteção de Deus com a
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 quatorze dias do mês de maio do ano
dois mil e quatorze.

