ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (9ª) nona Sessão Ordinária do (2º) segundo período da (2ª) segunda
Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (11) onze dias do mês de junho 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 Marcus Roberto Duarte Brandão –
Secretário ado’c. Pelo Livro de Presenças verificou o comparecimento dos
vereadores: Clóvis Viana, Dary Piloto Coelho, Marcone Rosa da Silva,
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, , Nélia Eterna de Oliveira Senra,
Paulo Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira. Não compareceram os
Vereadores Gezio Nunes de Oliveira e Nilton Marques de Lima, que
tiveram as ausências justificadas pela Presidência desta Casa. Em vista da
ausência do Vice-Presidente Vereador Gezio Nunes de Oliveira, a Mesa
Diretora ficou composta da seguinte forma: Presidente Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros, Vice-Presidente: Vereador Clóvis
Viana e Secretário adoc’c: Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão.
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 Bíblica, tirada da Carta de São Paulo aos Colossenses , capítulo três,
versículo de doze a quinze, proclamado pelo Vereador Marcone Rosa da
Silva. 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. Após aprovação da ata, o Vereador Dary Piloto Coelho
disse que mediante sua dúvida exposta na ata anterior referente justificativa
do Projeto de Lei nº 22/2014, suas colocações estavam corretas e
comprovadas, mediante conversa com o Prefeito João Batista Marçal.
Continuando, o Senhor Presidente acolheu os visitantes desejando boas
vindas, deu seqüência à Pauta com a leitura dos pareceres, como seguem:
Parecer nº 1/2014 da Comissão Especial, opinando pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2014, foi Relatora Vereadora Nelia
Eterna de Oliveira Senra. Parecer nº 2/2014, opinando pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2014, foi Relator Vereador Dary Piloto
Coelho. Continuando, passou-se a Primeira apresentação do Projeto de
Lei nº 23/2014 que “Denominar-se-á Rua José Lucas, o logradouro público
que inicia no entroncamento com a Rua José Martins e segue até a porteira

que dá acesso ao antigo Parque de Exposições e dá outras providências” de
autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda e demais
Vereadores Co-autores. Após apresentação, o Vereador Dary Piloto Coelho
manifestou sua satisfação junto ao autor pela grandeza do Projeto e
solicitou do Senhor Presidente, 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
favoráveis. A presente matéria voltará em Plenário, no momento oportuno.
Passou-se a primeira apresentação do Projeto de Lei nº 24/2014 que “Altera
o inciso IX do art. 1º da Lei nº 671/2010, e dá outras providências” de
autoria do Vereador Nilton Marques de Lima e co-autor Vereador Dary
Piloto Coelho, 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 no referido Projeto de Lei e votá-lo nesta
sessão. Após solicitação a Presidência desta Casa indagou ao Plenário,
todos manifestaram favoráveis, a presente matéria voltará em plenário no
momento oportuno. Conforme contido na pauta, se inscreveu de acordo
com as exigências regimentais a Especialista da Educação, Senhora
Ângela Maria de Oliveira Faria da Secretaria Municipal da Educação a qual
manifestou o seu objetivo que foi informar sobre o Plano Decenal que está
sendo elaborado, destacando as prioridades e apontando para a solução dos
principais problemas na educação e garantindo o atendimento às
necessidades educacionais do município de Mutum nos dois níveis:
educação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio) o ensino
superior, em todas as redes de ensino, municipal, privada ou estadual.
Continuou dizendo que de acordo com a Lei nº 211/97, é o Conselho
Municipal da Educação que delibera sobre o Plano Decenal. E este contará
com uma equipe técnica de apoio para fazer o levantamento de dados
educacionais, definirem metas e estratégias do município. Este Plano
Nacional possui 10 Diretrizes, 20 metas e 177 estratégias. Sendo que as 10
diretrizes expressas no Plano da Educação são consideradas como
referências para a elaboração das 20 metas. Continuou dizendo que as 20
metas expressas no Plano Decenal abordam da creche até pós- graduação.
Após colocações manifestou seu agradecimento pela oportunidade e se
colocou à disposição. Em seguida o Vereador Marcos Roberto Pinheiro de
Lacerda agradeceu à Senhora Ângela pelos esclarecimentos, sendo os
mesmos de suma importância, se colocou à disposição para colaborar. O

Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão, manifestou satisfação, mediante
colocações da Senhora Ângela, uma vez que o Plano que será elaborado
contribuirá com a educação, sendo de suma importância nossa parceria nas
reuniões, este plano vai contribuir com a educação. Continuando a
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira parabenizou o empenho e informações
prestadas pela Senhora Ângela, muito contribuirá no ato da votação do
Projeto de Lei. O Vereador Tarciso Correa de Oliveira fez referência a fala
da Senhora Ângela lembrando que está sendo construída a Creche para
atender as famílias e terá a educação a partir dos 4 anos. Após os assuntos
expostos a Senhora Ângela disse a todos, que se sentiu maravilhada, na
ocasião em que visitou as escolas municipais da zona rural, onde pode ver a
família levando as crianças para a escola, cada uma dentro de suas
possibilidades. Em seguida o Vereador Dary Piloto disse que conhece
Ângela como professora e Diretora enfatizou sua capacidade, tem certeza
de que o município só ganhará com o seu trabalho. Concluiu o Senhor
Presidente dizendo que esta Casa fará a sua parte. Passou a reapresentação
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2014 que “Concede o “Certificado
de Honra ao Mérito” ao Senhor Manoel Estevam Lopes e dá outras
providências” de autoria de todos os Vereadores, tendo em vista não haver
nada mais a discutir, colocou o Projeto de Decreto Legislativo em votação
única, aprovado por todos com direito ao voto. Reapresentação do Projeto
de Decreto Legislativo nº 2/2014 que “Concede o “Certificado de Honra ao
Mérito” ao Senhor Geraldo Florindo e dá outras providências” de autoria
de todos os Vereadores. Posto em discussão, em vista de não haver nada
mais a discutir colocou-o em votação única, aprovado por todos com
direito ao voto. Reapresentou o Projeto de Lei nº 23/2014, apresentado
anteriormente, com dispensa de Parecer, posto em discussão, o autor
Vereador Marcos Pinheiro agradeceu a presença dos visitantes e disse que
o agraciado foi uma pessoa que gozou de muitas amizades, foi de uma
índole invejável. Morou nesta localidade durante quarenta anos. Trata-se de
família tradicional em nossa cidade. O Vereador Marcos Roberto Duarte
Brandão, deixou sua manifestação, alencando que este senhor era um
apaixonado pelo esporte, fez sua historia, deixou o seu
legado.
Parabenizou a família pelas conquistas e amizades conquistadas.
Continuando o Vereador Dary Piloto disse que pediu dispensa de parecer,
por que conheceu muito bem este senhor que está sendo homenageado.
Após discussão, colocou o Projeto em votação única, aprovado pelos

presentes. Reapresentação do Projeto de Lei nº 24/2014 apresentado no
início da sessão, com dispensa de parecer. O Vereador Dary Piloto Coelho
disse se trata de pessoa conhecida, de gozou de muitas amizades em nosso
convívio. Também a quadra de Centenário recebeu o nome de Iderval
Pereira de Souza. O Projeto para denominar na Vila Capitão Fonseca foi de
autoria do Nobre Colega Gezio que recebeu o nome de Iderval Pereira, a
família pediu para ratificar e colocar o nome todo do agraciado, sendo mais
do que justo. Continuando, o Vereador Marcus Brandão disse que
conheceu muito bem o Senhor Iderval, homem inteligente, foi um dos
fundadores do Sindicato dos Produtores, a família é dinâmica, participativa
em diversos segmentos da sociedade. Oportunamente parabenizou os
autores pela feliz iniciativa. Seguindo o Vereador Dary solicitou a palavra
como Líder de Bancada e direcionou aos filhos do Senhor Iderval que se
encontravam presentes: Carlos Lineu e Manoel e disse que o Projeto de Lei
confeccionado na época ficou correto, na hora de fazer a Placa que faltou
“de Souza”. O Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda manifestou
seu apreço à denominação, por se tratar de pessoa idônea e merecedora.
Oportunamente manifestou o seu reconhecimento aos familiares. Não
havendo nada mais a discutir, colocou a presente matéria em votação única,
aprovado por todos com direito ao voto. Dando seqüência à pauta passouse a leitura dos dois Pedidos de Providência de autoria dos Vereadores
Dary Piloto Coelho e Nilton Marques de Lima solicitando “instalar um
poste com luminária na Rua Zequinha do Ziziu, próximo à casa nº 137,
Bairro Capitão Fonseca” e “limpar e drenar o córrego que corta a Vila do
Distrito de Centenário segue até o rio via Rua Joaquim Valentim de
Andrade, e colocar mais um jogo de manilhas” o autor Vereador Dary
Piloto manifestou em favor das duas solicitações, alencando a importância
de cada uma. Sendo de grande valia a colocação do poste para atender as
necessidades dos moradores desta localidade que puxam energia de longa
distância. Quanto à segunda solicitação é necessário que se faça drenagem
neste Córrego, limpá-lo até o rio e que sejam colocadas manilhas para
escoar a água. Já fez contato com o Secretário Municipal e Prefeito
informando a necessidade das melhorias mencionadas nos dois pedidos.
Não havendo nada mais a discutir colocou os dois pedidos em votação,
aprovados por todos com direito ao voto. Fêz-se leitura do Pedido de
Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra
solicitando “reconstruir a ponte que liga o município de Mutum ao de

Lajinha/MG via Sapucaia, na propriedade do Senhor Juca Cote”, a autora
Vereadora Nelia explicou detalhadamente a necessidade desta ponte, que
fica localizada na divisa de Mutum com o município de Lajinha fica
localizado na propriedade do Senhor Juca Cote, sendo de suma
importância, e muito necessária, para as pessoas que transitam por esta
localidade. Solicitou do Líder do Governo informar o Prefeito a atual
situação uma vez que é por esta ponte que passam os caminhões que
transportam café para a Cooperativa, da forma em que se encontra eles tem
necessidade de fazer baldeação. O Vereador Marcus Brandão questionou se
esta ponte fica realmente na divisa. Respondeu o Senhor Presidente que
conhece a realidade desta localidade, já fez contato com o Prefeito de
Lajinha sobre a ponte, quer se inteirar melhor da situação. O Vereador
Marcos Pinheiro disse que na gestão de seu pai Perly Pinheiro foi
construída a Ponte da Amizade em Centenário. Em seguida o Líder do
Governo, Vereador Marcus Brandão, disse que se informará com o Prefeito
e Secretário de Obras, em prol desta solicitação. Após discussão, colocou o
pedido de providência em votação, aprovado por todos com direito ao
voto. Em seguida fêz-se leitura do Pedido de Providência de autoria da
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra e co-autores Vereadores Marcus
Roberto Duarte Brandão e Marcone Rosa da Silva, solicitando “instalar
alambrado no campo de futebol da Vila do Distrito de Humaitá”, a autora
Vereadora Nelia Eterna, agradeceu a parceria dos Nobres Colegas nesta
solicitação e por terem permitido que ela tivesse a participação. Fez um
pequeno relato da situação do campo de futebol de Humaitá e da
importância deste para o povo local, que são apaixonados pelo esporte,
sempre solicitando que o campo volte a funcionar, em contato com
Deputado conseguiu verba para o alambrado e iluminação. Em seguida o
Vereador Marcus Brandão, manifestou sua paixão pelo esporte e enfocou a
importância do futebol na vida das pessoas, sobretudo da juventude. Ao
construir o alambrado facilitará para o nivelamento do campo, o povo de
Humaitá merece, porque são amantes do futebol e este trará benefícios para
a comunidade. A Nobre Colega Nelia lutou e conseguiu benfeitorias. O
Vereador Marcone disse que se sente feliz por estar assinando nesta
solicitação, que tão bem fará a comunidade de Humaitá. Onde tem pessoas
que se dedicam ao esporte treinando com recursos particulares. Solicitou
que o Prefeito seja ágil nesta obra, devido a sua importância para a
localidade. Continuando o Vereador Marcos Pinheiro parabenizou os

autores e a conclusão desta obra tem a parceria de todos desta Casa. Após
discussão colocou o pedido em votação, aprovado por todos com direito ao
voto. Continuando fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria do
Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão, solicitando “colocar Placas
indicativas de trânsito, em alguns pontos de nossa cidade”, o autor
Vereador Marcus Brandão manifestou em prol de sua solicitação, por ser
de grande valia e necessidade para a nossa cidade. Constantemente tem
observado as pessoas pedirem informações por falta de placas indicativas.
Continuou dizendo que é um sonhador deu sugestões de um desvio, onde
diminuirão o fluxo de veículos dentro da cidade. Deixou bem claro que são
medidas que deverão ser estudadas e planejadas por pessoas competentes e
preparadas. Mutum cresceu muito nos últimos dez anos, é preciso que seja
feito algumas adequações, além das Placas é necessário que seja feito uma
avaliação do trânsito, nos pontos estratégicos da cidade para facilitar o
trafego. Em seguida o Vereador Dary Piloto Coelho disse que é motorista,
viaja para outras cidades do porte de Mutum pode perceber a necessidade
de Placas indicativas. Disse ainda que há necessidade de colocar placas no
sentido de Aimorés, colocar também perto da Matriz, sentido Lajinha/MG.
Por mais uma vez parabenizou o autor, muitas vezes somos multados por
falta de informação. O Vereador Marcos Pinheiro parabenizou a iniciativa
do autor, no ano anterior foi feito uma solicitação deste porte, porém o
Nobre Colega foi mais minucioso. Solicitou também a necessidade de
placas indicando para os córregos e distritos contendo também a
quilometragem. Quem sabe esta sugestão do Nobre Colega Marcus
Brandão na questão do retorno poderá desafogar o trânsito na cidade.
Também os Vereadores Tarciso Correa e Marcone Rosa, manifestaram
apoio ao Nobre Colega pela grandeza da solicitação, e por serem de grande
valia. Disse o Vereador Dary Piloto que há oito anos, foi feito projeto pelo
DER, para mudar o trânsito. Após discussão e ver a necessidade de fazer
estudo no trânsito de Mutum, colocou o pedido em votação, aprovado por
todos com direito ao voto. Leitura do Pedido de Providência de autoria do
Vereador Marcone Rosa da Silva e co-autor Vereador Tarciso Correa de
Oliveira solicitando “Construir um bueiro de manilha no Córrego São José
em frente à Igreja Católica”. O autor Vereador Marcone Rosa manifestou
sua felicidade por estar trazendo a esta Casa solicitação que visa atender a
comunidade. Este bueiro fica próximo a igreja católica é de grande valia.
No encerramento do mês de maio estava lá estavam também os colegas

Tarciso e Washington percebemos a necessidade desta obra. Também o coautor Vereador Tarciso fez jus às palavras do Nobre Colega, porque se
fazem necessário. Posto em votação, aprovados por todos com direito ao
voto. Seguindo, fez leitura do pedido de Providência de autoria do
Vereador Marcone Rosa da Silva e co-autores Vereadores Paulo Antonio
Alves e Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda solicitando, “disponibilizar
copos descartáveis para os locais públicos municipais de atendimento à
saúde”. Leu também o Pedido de Providência de autoria do Vereador
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda e co-autores Vereadores Marcone
Rosa da Silva e Paulo Antonio Alves solicitando “adquirir novo aparelho
desfibrilador para o Pronto Socorro”, o autor da primeira solicitação,
Vereador Marcone Rosa da Silva disse que a área da saúde pública é
muito freqüentada, sobretudo a Policlínica e Pronto Socorro, sempre
percebemos que as pessoas usam o mesmo copo para tomar água, podendo
ser contagioso. Manter o copo descartável é questão de higiene e saúde, são
simples detalhes que fazem a diferença. E com relação ao segundo pedido
se faz necessário. Seguindo com as discussões, o Autor da segunda
solicitação, Vereador Marcos Pinheiro fez referência à necessidade de
desfibrilador. Foi informado que o aparelho estava estragado já foi
consertado, mas está velho, um novo faz jus, devido a importância do
mesmo. E com relação à solicitação do Nobre Colega no primeiro pedido
faz jus às necessidades. Também o co-autor Vereador Paulo Antonio
Alves disse que já presenciou a necessidade de copos descartáveis no
Pronto Socorro. Concluiu o Senhor Presidente que realmente há
necessidade de que seja colocado copos descartáveis nos locais
referenciados na questão de prevenção ao contágio. Após discussão
colocou os dois pedidos em votação, aprovados pelos presentes com direito
ao voto. Esgotado os assuntos pautados, não havendo nada mais a discutir,
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e informou que a
próxima Sessão será no dia vinte e cinco de junho, horário regimental.
Encerrou-se às 14:05(quatorze horas e cinco minutos), sob a proteção de
Deus com a chamada final, presente todos relacionados no início desta
Sessão. E eu Marcus Roberto Duarte Brandão, 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 onze dias do mês de junho do ano dois mil e quatorze.

