ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (10ª) décima Sessão Ordinária do (2º) segundo período da (2ª)
segunda Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos ( 25) vinte e cinco 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 Marcone Rosa da
Silva, Secretário ado’c.
Pelo Livro de Presenças verificou o
comparecimento dos vereadores: Dary Piloto Coelho, 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 e Tarciso Correa de Oliveira. Não compareceu o Vereador
Clóvis Viana 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, Salmo vinte e três, proclamado pelo Vereador Paulo
Antonio Alves. 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. Seguindo com a pauta, passou-se a
leitura do Parecer nº 1/2014 da Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 14/2014,
foi Relator o Vereador Nilton Marques de Lima. Passou-se a primeira
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo 3/2014 que “Concede
Título de Cidadão Honorário ao Sargento Gláucio José Gabriel Bahia” de
autoria de todos os Vereadores. Conforme Normas Regimentais o Senhor
Presidente formou a Comissão Especial, composta pelos Vereadores
Marcus Roberto Duarte Brandão, Gezio Nunes de Oliveira e Nilton
Marques de Lima, para analisar a presente matéria. Conforme inscrito de
acordo com as Normas Regimentais o Senhor José Antonio da Silva,
dispensou a fala. Dando seqüência à Pauta passou-se a reapresentação do
Projeto de Lei nº 14, de 30 de abril de 2014 que “Dispõe sobre as Diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Mutum referente
ao exercício de 2015 e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal, posto em discussão, em vista de não haver nada mais a discutir,
colocou o Projeto em votação única, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Continuando, passou-se às discussões e votações das proposições,

como seguem: Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria do
Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão e co-autores Vereadores
Marcone Rosa da Silva e Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda solicitando
“construir um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Artur Lobato,
em frente à casa do saudoso Pedrinho Eraquitro, próximo à esquina com a
Rua Coronel Osório”. O autor Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão,
primeiramente saudou a todos desejando boas vindas e disse que
confeccionou esta solicitação mesmo sabendo que o quebra mola não
agrada os motoristas. Bem sabemos que esta é a única maneira de inibir a
alta velocidade dos veículos. É melhor ser criticado pela existência de um
quebra molas do que perder uma vida. Por esta localidade os veículos que
freqüentam a Pizzaria do Kim, trafegam no bairro novo, passam em alta
velocidade, considerando que é uma rua onde tem muitos idosos e crianças,
também fica próxima a Escola Estadual Ministro Francisco Campos.
Encerrou sua fala contando com a aprovação dos colegas e execução do
Poder Público. O co-autor Vereador Marcone Rosa realçou a necessidade
de neste local construir o quebra-molas uma vez que são os moradores que
os procuraram reivindicando esta necessidade. O Co-autor Vereador
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda acolheu os presentes, agradeceu o
autor pelo espaço para assinar numa solicitação que reivindica os anseios
dos moradores. A presente solicitação foi muito bem explicada pelo autor.
Também o cadeirante Lucas que transita nesta localidade, quase foi
atropelado por veículo em velocidade neste trajeto, mesmo que o quebra
mola venha tirar a beleza da rua, mas se faz necessário. Disse o Vereador
Dary Piloto que é grande o valor do quebra molas na questão da prevenção.
Também foi procurado por um cadeirante que é morador do loteamento
novo e quase foi atropelado por veículo nesta localidade que transitava em
alta velocidade. O Vereador Tarciso Correa louvou a iniciativa dos Nobres
Colegas e também falou da necessidade de construir um quebra molas na
Rua Bueno Brandão, próximo a Casa do Perly Pinheiro, apesar de estar
ciente de que não agrada os motoristas. Aparte para o Vereador Marcus
Brandão que sugeriu ao Nobre Colega Tarciso que este seja construído
igual ao quebra molas da cidade de Lajinha-MG, feito a elevação para os
carros e faixa para pedestres, e, devem ser feito no início do morro para
facilitar para os caminhões com cargas pesadas. Foi pensando nestas
situações que mencionou na sessão anterior a necessidade de que seja feito
estudo no trânsito da cidade. O Vereador Tarciso retomou a palavra e disse

que foi muito bem lembrado pelo colega Marcus Brandão. Seguindo o
Vereador Nilton Marques disse ser contra quebra molas, é a favor de faixas
para pedestres. É motorista de caminhão conhece as dificuldades para
passar em quebra molas. O Vereador Gezio Nunes primeiramente
cumprimentou os presentes e mediante colocações dos Nobres Colegas
refletiu o seguinte, se olharmos a realidade de Lajinha podemos ver o
quanto melhorou para os veículos maiores. Há muita crítica em torno dos
quebra molas construídos próximo a Vila Norberto, mas foram os
moradores que solicitaram por meio de abaixo assinado. Também foram
construídos dois quebra molas nesta administração em locais de extrema
necessidade, onde os carros devem diminuir a velocidade evitando
acidentes. Parabenizou os colegas que tiveram a iniciativa, também fará
uma solicitação deste porte para o Bairro Jardim da Ponte em localidade
onde se faz necessário. Seguindo a Vereadora Nélia disse que não gosta de
quebra molas, seria muito bom se o povo fosse educado. Solicitou ao Líder
do Governo que intercedesse junto ao órgão competente, no sentido de o
quebra molas que seja construídos com boa qualidade, dentro dos
parâmetros legais. E Por fim o Senhor Presidente disse que quebra molas
traz transtornos para os motoristas como disse o Nobre Colega Nilton. É
válido que seja feito, mas da forma correta para não prejudicar a
visualização dos motoristas. Após longa discussão, colocou o Pedido de
Providência em votação, aprovado por todos com direito ao voto..
Seguindo passou-se a leitura dos dois pedidos de Providência de autoria do
Vereador Marcone Rosa da silva, solicitando “fazer aquisição de uma
ambulância para prestar serviços no Distrito de Humaitá” e “reformar o
bueiro localizado na estrada Roseiral sentido Córrego Boa Esperança, na
altura da antiga propriedade do Senhor Sebastião Aleixo”, o autor no uso
da palavra disse que se trata de duas solicitações de extrema necessidade. A
doença não avisa a hora que vai chegar, mediante empenho junto ao
Deputado Remo, conseguiu ambulância. Solicitou ao Líder do Governo que
levasse o seu agradecimento ao Prefeito João Batista pelo empenho e
parceria. E na segunda solicitação trata de um bueiro seco, mas de extrema
necessidade, se não for possível confeccionar de cimento que pelo menos
seja feito de madeira de boa qualidade. As pessoas que transitam
diariamente por este trajeto reivindicam melhorias para esta localidade.
Continuando o Vereador Dary Piloto disse que o bueiro fica na propriedade
de Silvério, já foi quebrado e consertado, agora quebrou de novo, já fez

contato com o Prefeito João Batista e Secretário de obras, visando a
necessidade desta obra para a localidade. O Vereador Marcos Roberto
Pinheiro parabenizou o autor pela conquista, trata-se de uma aquisição de
grande valia para o distrito, quisera que cada PSF adquirisse uma
ambulância para acudir as emergências. Quanto ao bueiro se faz necessário
para atender a demanda. Continuando com a discussão, o Vereador Tarciso,
solicitou do Nobre Colega Marcone que esta ambulância atenda também
Imbiruçu e Roseiral. Respondeu o Vereador Marcone que este é seu
propósito. Os Nobres Vereadores Nilton, Marcus Brandão, Nelia Eterna e
Washington Torres manifestaram apreço com o Nobre Colega pela
brilhante conquista e pela grandeza da mesma. Viu-se pelos colegas que
seria muito bom que a ambulância atendesse também as localidades
vizinhas, uma vez que a Prefeitura irá mantê-la em funcionamento.
Concluiu o Senhor Presidente que também almeja conseguir uma
ambulância para o distrito de Ocidente. Após discussão, o Senhor
Presidente colocou as solicitações em votação, aprovados por todos com
direito ao voto. Deu seqüência à Pauta com a apresentação da Moção de
Congratulação nº 9/2014 de autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro
de Lacerda e os demais Vereadores co-autores em reconhecimento com o
Esporte Clube Mutum pela conquista do Tri-campeonato da Copa do Café
2014. O autor Vereador Marcos Pinheiro, expressou sua satisfação por
estar apresentando esta Moção, onde o Legislativo foi solidário com o
Esporte de nossa cidade. Oportunamente parabenizou o Presidente do
Esporte o Senhor Amauri, e os demais jogadores que abrilhantaram com a
conquista do Tri campeonato neste ano. Continuou dizendo que o esporte é
vida, e informou que o professor Eduardo, conhecido por Dudu levou
várias categorias em Aimorés, as crianças do Sub-nove foram campeãs, foi
muito gratificante para nossa cidade. Por mais uma vez parabenizou o
Esporte Clube pela conquista e pelas crianças que se dedicaram sendo
vencedoras. Disse também que não é atleta, mas é um admirador do
esporte. Admirou e parabenizou a superação de todos os atletas. Seguindo o
Vereador Dary Piloto parabenizou o Nobre Colega pela iniciativa,
acompanhou o campeonato, participando de vários jogos. Parabenizou o
Prefeito pelo empenho junto ao esporte, na recuperação do estádio,
parabenizou o povo de Mutum, porque gosta de esporte, o campo ficou
lotado. O Vereador Marcus Brandão teceu elogios ao autor, ao Presidente
do Esporte, senhor Amauri, pelo empenho junto ao esporte, sempre

contribuindo. Fez menção honrosa à pessoa do Senhor Tarciso e o Teixeira
que foram fundadores do Esporte Clube de Mutum com mais de setenta
anos de existência. Parabenizou a todos os Vereadores que apoiaram o
Campeonato, e todas as pessoas que foram parceiras do esporte, dentre
eles destacou o nome do Prefeito João Batista, Amauri( Presidente do
Esporte), Elton Laignier, Renato (treinador), Doutor Jarbas,(Secretário do
Esporte), Laurindo(massagista) e Manoel do Gaide. Às vezes vestir a
camisa e o empenho fala mais alto. Seguindo o Vereador Marcone Rosa
parabenizou o autor e as demais pessoas que contribuíram com a vitória do
Esporte. Sem dúvida foi uma festa linda. O Vereador Tarciso parabenizou o
autor pela feliz iniciativa, esteve presente, foi uma belíssima festa. O
estádio ganhou iluminação, alambrado, banheiros novos, gramado e outros.
Deixou seu reconhecimento ao Prefeito João Batista pela conquista e
realização da obra tão almejada pelo povo de Mutum e a toda equipe que
lutou pela conquista. O Vereador Nilton também externou seu
reconhecimento pela conquista e lembrou que no ano anterior foi ele quem
fez a Moção de Congratulação em favor da vitoria do Esporte. E por fim o
Senhor Presidente manifestou sua satisfação, parabenizando o autor e toda
a equipe pelo árduo trabalho e fez algumas considerações, onde ele pode
realçar que o esporte está sendo resgatado. Também teceu elogios ao
Senhor Amauri e a todos os comerciantes que apoiaram o campeonato. Não
havendo nada mais a discutir, colocou a Moção em votação, aprovada por
todos com direito ao voto. Em seguida foi entregue o Quadra de honra ao
Presidente do Esporte Senhor Amauri, em reconhecimento do Legislativo
Municipal. E por fim fez-se leitura da Moção de Pêsames número 10/2014
de autoria do Vereador Dary Piloto Coelho e demais Vereadores,
consignando nos Anais desta Casa o Pesar com a família enlutada pelo
falecimento do Senhor José Teixeira dos Reis (Dé Teixeira), ocorrido no
dia 9 de junho de 2014. O autor Vereador Dary Piloto Coelho muito bem
explicou a Moção dizendo que o Senhor Dé Teixeira foi um homem de
princípios, pessoa do bem, honesto, muito religioso construiu sua história
juntamente com sua família, deixou saudade para todos nós que privamos
de sua amizade. Continuando os demais Pares desta Casa, Vereadores
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Gezio Nunes de Oliveira, Marcus
Roberto Duarte Brandão, Nelia Eterna de Oliveira Senra, Tarciso Correa de
Oliveira, agradeceram o autor pela oportunidade de assinar na presente
moção, porque este senhor foi um homem de princípios que deixou o seu

legado para a família e amigos, todos externaram palavras de
reconhecimento a família enlutada, que apesar da tristeza, realçou a
honradez desta Casa por prestar esta homenagem póstuma a esta pessoa
simples, mas de grandes princípios. Após discussão o Senhor Presidente
colocou a Moção em Votação, aprovada por todos com direito ao voto.
Esgotado os assuntos pautados, o Senhor Presidente prestou
esclarecimentos referentes a Lei nº 807 de 18 de dezembro de 2013 que
“cria Medalha de Honra ao Mérito do Poder Legislativo do Município de
Mutum e dá outras providências”, solicitou a todos que precisam se
reunirem para tomar as providências cabíveis. Em seguida o Senhor
Presidente formou a Comissão Especial para atuar no recesso, composta
pelos vereadores: Washington Torres Hubner de Medeiros, Tarciso Correa
de Oliveira, Gezio Nunes de Oliveira e Marcus Roberto Duarte Brandão.
Informou também que está sendo tomadas as providências necessárias para
que a partir do segundo semestre as Sessões da Câmara sejam transmitidas
pela Radio Cultura FM, pediu a todos que se informem de acordo com a
legislação e preparem muito bem porque serão transmitidas ao vivo. O
Vereador Gezio, solicitou dos Nobres Colegas que as discussões fossem
embasadas de acordo com as exigências do Regimentais, pois as atas estão
ficando muito longas. Não havendo nada mais a discutir, o Senhor
Secretário fez a chamada final, presente todos relacionados no início desta
Sessão. Encerrou-se às 14:35(quatorze horas e trinta e cinco minutos) sob a
proteção de Deus, próxima sessão será no dia treze de agosto, horário
regimental. E eu Marcone Rosa da Silva, 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 vinte
e cinco dias do mês de junho do ano dois mil e quatorze.

